Rok 1997
Denné udalosti v obci a v štáte
Január
1. januára - o polnoci bola na námestí sv. Floriána, oslava začatia štvrtého výročia vzniku
samostatnej Slovenskej republiky. Po slávnostnom príhovore starostu obce Ing. Karola Stráskeho bola
v skupinkách družná beseda. Celkom sa odhaduje, že bolo na tomto stretnutí viac ako štyristo
občanov, ktorí si navzájom gratulovali. Po skončení krátkej ďakovnej modlitby v miestnom farskom
kostole, došiel medzi občanov aj miestny vdp. farár Ivan Pšenák. Na slávnostnom stretnutí vyhrávala
miestna dychová hudba Varínčanka, ktorú prerušovala streľba pestrofarebných svetlíc a rakiet. Prvým
januárom 1997 sme vstúpili do piateho roku existencie nášho samostatného štátu – Slovenskej
republiky.
Oslavy vo väčšom rozsahu po polnoci boli v okresných a krajských mestách osobitne v Košiciach,
Prešove, Banskej Bystrici, Nitre a ďalších.
Na počet obyvateľov podľa televíznych informácií slabšia účasť bola v Bratislave.
Počasie v januári: celý mesiac január boli mrazy v nočných hodinách 6 - 8, až 16 stupňov celzia a cez
deň - 6 až - 9 °C. Snehová prikrývka v decembri 1996 sa udržala do 11. februára, kedy sa oteplilo a
12. februára samo snežilo a od 11.00 hodiny pršalo. Cez noc bola teplota + 1 stupeň a cez deň 7
stupňom a viditeľne sneh schádzal.
19. januára - požiarnici mali výročnú schôdzu, na ktorej sa zúčastnil Ing. Ján Peknuša - náčelník
Okresného požiarneho zboru v Žiline, Jozef Trnka - okresný veliteľ a Ing. Karol Strásky - starosta
obce. Zúčastnili sa aj mladí požiarnici, ktorí sa zúčastňujú súťaže Plaváreň. Uskutočnila sa voľba
nového výboru Požiarnej ochrany, keď Štefan Fogada sa vzdal funkcie predsedu, ktorú vykonával 18
rokov.
Za predsedu bol zvolený Rudolf Androvič st., tajomníkom sa stal Štefan Fogada, veliteľom Milan
Svetlovský, pokladníkom František Vojtek a hospodárom Štefan Šugár.
25. januára – sa pod Jedľovinou stretlo 15 stratenčiarskych rodín s tridsiatimi deťmi – nádejným
turistickým dorastom, aby prežili krásnu Stratenčiarsku turistickú sánkovačku.
30. januára – konalo sa prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Berie na vedomie:
- nástup do funkcie za poslanca p. Jána Rendeka a jeho zloženie sľubu.
- upozornenie poslancov starostom obce o zaniknutí mandátu poslanca, keď sa poslanec bez
vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutie Obecného
zastupiteľstva (ďalej len OZ).
- správu hlavného kontrolóra obce o plnení úloh uložených OZ.
- požiadavku Miestneho odboru Matice slovenskej o zriadenie múzea a rozpočet pre rok 1997.
- požiadavku Jozefa Dávidíka o prenájom areálu Telovýchovnej jednoty Varín, odstúpenie na
výberové konanie, ktoré zabezpečí samostatná komisia.
- požiadavku na odkúpenie bytu v dome č. 474.
- správu účtovníčky p. Vierky Janíčkovej o plnení rozpočtu obce za rok 1996.
- správu hlavnej inventarizačnej komisie o priebehu a výsledku inventarizácie za rok 1996
s tým, že inventarizačné rozdiely neboli zistené.
Schvaľuje:
- čerpanie a plnenie rozpočtu za rok 1996
- inventarizáciu majetku
- škodovú komisiu na vyradenie opotrebovaného majetku na základe návrhov inventarizačných
komisií
- rozpočet na rok 1997 s tým, že pre Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne sa poskytnú
príjmy vo výške 100000 Sk, začnú sa prípravné práce (geologický prieskum) na novom
cintoríne, zakúpi sa koberec do domu smútku

prenájom nebytových priestorov v novej budove zdravotného strediska Varín pre Správu
národného parku Malá Fatra za prenájom 300 Sk/m2, firme Santa Mária 250 Sk/m2, p.
Turačkovej Janke priestory po bývalej videopožičovni
- nepovoľovať v ďalšom období prevádzku hracích automatov na území obce
- zvolať samostatné OZ na vyriešenie otázok Telovýchovnej jednoty Varín
- poskytovať finančné dary pri dosiahnutí životného jubilea, a to nasledovne: za 90 rokov
hodnotu 1000 Sk, za 80 rokov hodnotu 800 Sk a za 70 rokov peňažnú hodnotu vo výške 500
Sk
- odpredaj pozemkov pod IBV pre Petra Košúta, Tibora Blahušiaka, Milana Filipa, Jozefa
Vrábla a Ľubomíra Kabatiara, ďalej p. Angele Androvičovej a to v hodnote 35 Sk/m2
- dobu prenájmu parcely číslo 1018/218 Jánovi Bohačiakovi na dobu 10 rokov
- nastúpenie p. Jána Rendeka za poslanca OZ a zloženie sľubu poslanca, menovaný je zároveň
členom komisie pre životné prostredie, lesné a vodné hospodárstvo
Ukladá:
- doručiť p. Jánovi Rendekovi osvedčenie a preukaz poslanca
- zvolať v termíne do 15. 2. 1997 verejnú schôdzu občanov, informovať o rozpočte na rok 1997
a o plnení úloh v roku 1996
- objednať štúdiu na vybudovanie verejného vodovodu pre napojenie Koňhory a Športovej ulice
- jednať s obcami o spoločnej prevádzke káblovej televízie
- zvolať výberové konanie na prenájom Telovýchovnej jednoty Varín
- vypracovať kúpne a nájomné zmluvy
- zabezpečiť finančné dary pri životných jubileách
- zvolať škodovú komisiu.
-

Február
6. februára – v Klube dôchodcov vo Varíne sa vo štvrtok, 6. februára o 15.30 hodine uskutočnila
beseda s lekárom na tému „Ako sa dožiť vysokého veku v zdraví a spokojnosti“. Táto beseda mala už
len pre svoj názov obrovský úspech a slušnú návštevnosť.
8. – 9. februára – skupinka mladých sa na posledné fašiangy lúčili ako turoni – maškary, ktoré
znázorňovali komické postavičky. Navštívili každý dom, každú rodinu. Domácich pozývali na
pochovávanie basy, ktoré sa uskutočnilo 11. februára, čiže v utorok.
11. februára – o 15.00 hodine sa v klube dôchodcov uskutočnilo fašiangové posedenie členov klubu.
12. februára – bola popolcová streda, deň, ktorým sa začína štyridsaťdňové pôstne obdobie. Názov
má od popola, ktorý kňaz pri svätej omši posvätí a poznačí čelá veriacich.
13. februára - Od 19.00 hodiny do 21.00 hodiny sa blýskalo a hrmelo s menším dažďom. Avšak už
15. februára popoludní sa ochladilo a 16. februára chladno a poletoval sneh.
V januári zomreli: Anna Pavlíčková, nar. 1922, zomrela 6. 1. 1997 vo veku 75 rokov
Štefan Boka, nar. 1932, zomrel 7. 1. 1997 vo veku 65 rokov
Kristína Kyselová nar. 1939, zomrela 22. 1. 1997 vo veku 58 rokov
14. februára - konala sa verejná schôdza, ktorej predmetom boli pripomienky ku plánu a rozpočtu
obce pre rok 1997. Schôdza sa konala v kinosále Kriváň o 19.00 hodine.
19., 20. a 21. februára - snežilo a hneď došlo k otepleniu cez deň. V nočných hodinách bol mráz od 3 do - 5 stupňov Celzia a cez deň teplo, oteplenie cez deň až do 9 stupňov a 25. - 26. čiastočné
oteplenie, 27. pršalo tak, že sneh úplne zliezol. 28. februára bolo jasno a teplo.
28. februára – sneh úplne zmizol, bolo jasno a teplo.
Marec
8. marca – „stratenčiari“ z Varína usporiadali prvú skúšobnú turistickú akciu v teréne. Zišlo sa spolu
28 turistov, kde nechýbali ani mladí a spolu si spravili výlet na Chatu Pod Suchým. Na chate sa
naplánovala akcia s názvom Cesta rozprávkovým lesov, ktorá sa uskutoční na Deň detí.
20. marca – konalo sa druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Berie na vedomie:

- požiadavku p. Staňovej Nadeždy o preverenie pravdivosti údajného podnetu o spracovanie
geometrického plánu ako podkladu pre zástavbu lokality Koňhora
- požiadavku r. Haluškovej na výmenu bytu v dome č. 474
- správu hlavného kontrolóra o plnení úloh uložených posledným zasadnutím OZ
Schvaľuje:
- ručenie obecným majetkom v hodnote cca 2,5 mil. Sk v lehote 5 rokov na zabezpečenie úveru pre
firmu Varmet s. r. o. Žilina s tým, že firma poskytne počas trvania záložnej zmluvy finančné
prostriedky v hodnote 100 000 Sk ročne a konatelia spoločnosti založia pre obec svoj nehnuteľný
majetok v hodnote zodpovedajúcej ručeniu obcou na dobu 5 rokov
- prenájom sály na ihrisku Telovýchovnej jednoty Varín pre Fábika Jaroslava a Svrčeka Petra, obaja
bytom Kysucké Nové Mesto
- štúdiu Varín – „Rozšírenie vodovodu, zásobovanie vodou časti Koňhora“. Prívod vody do obce bude
z obce Krasňany, a to napojením na existujúci vodovod DN 100
- prenájom nebytových priestorov v prístavbe Materskej školy vo Varíne (bazén, sauna) pre L. Gábora
a Ing. Chytčákovú Evu, pokiaľ uvedené priestory sa majetkovo-právne vysporiadajú s Okresným
úradom Žilina, odbor školstva v prospech obce Varín
- predaj pozemkov v lokalite Kamence pre IBV žiadateľom: Cvacho Miloš, Horecký Branislav, Šimo
Róbert, Zimen Michal, Ševčík Ľubomír
- pokračovať v majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov pod objektom zdravotného strediska
formou pridelenia pozemku pod IBV do poradovníka pre pridelenie pozemkov pod IBV
Neschvaľuje:
- zníženie poplatku za psa p. Martinovi Hýllovi
Ukladá:
- v lehote 3 dní od zasadnutia OZ písomne oznámiť stanovisko OZ p. Staňovej Nadežde, bytom Varín
č. 796 a r. Haluškovej, bytom č. 474
- pripraviť podklady pre spracovanie zmlúv pre firmu VARmet s. r. o. Žilina a zvolať OZ na ich
prejednanie a schválenie
- zvolať centrálny výbor Telovýchovnej jednoty Varína, komisiu pracujúcich pri OZ a prejednať
prenájom chaty Fatranka a ďalšie užívanie areálu telovýchovnej jednoty
- objednať geometrický plán na rozdelenie zvyšku parcely či. 1018/164 a vypracovať kúpne zmluvy
- predsedovi stavebnej komisie preveriť požiadavku Akantisa Alojza ohľadom zatekania vody zo
susedného pozemku do jeho záhrady a p. Michelovej, bytom Varín č. 103 o napojenie sa na vodovod
- požiadať Zberné suroviny o zabezpečenie otvorenia prevádzky v sobotu
- upozorniť Púčka Ladislava, aby zabezpečil ohradu pre psov, ktorí sa voľne pohybujú po jeho
prevádzke.
21. marca – bol rozhovor so starostom obce – Ing. Karolom Stráskym, ktorý bol aj uverejnený
v mesačníku Varínčan, č. 5/97.
31. marca - na Veľkú noc bolo chladno, ale nesnežilo, až po veľkej noci od 4. apríla denne boli
snehové prehánky a chladno ešte aj 20. apríla a 21. apríla jasno, ale zima, v noci mráz.
Apríl
1. apríla – začala premávať kompa určená na prevoz ľudí a áut cez rieku Váh medzi Strečnom
a Varín. Táto kompa mesačne prepraví viac ako 200 vozidiel a približne tisíc ľudí, nevynímajúc
turistov. Skracuje takto cestu cez Žilinu do Terchovskej doliny o 25 kilometrov.
11. apríla – sa konalo mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu p. starostu obce o rozviazaní pracovného pomeru s prednostkou JUDr. Janou Pajtovou na
jej vlastnú žiadosť
- obsadenie funkcie prednostu Obecného úradu Varín
- zriadenie zberne prádla v obci po dohode s prevádzkovateľov
Schvaľuje:
- uvoľnenie finančných prostriedkov z obecného rozpočtu na zakúpenie nového terénneho sanitného
vozidla pre región

Varín – Terchová v sume cca 39 Sk na jedného občana
Ukladá:
- starostovi obce podať podnet na preskúmanie oprávnenosti požiadavky na prevod obecného bytu do
osobného vlastníctva
- starosti obce písomne upozorniť všetkých domov a nehnuteľností ohrozujúcich bezpečnosť občanov.
13. apríla - v kostole koncertoval spevokol z Kamennej Poruby, ktorí občanom spríjemnil krásne
slnečné odpoludnie.
20. apríla - spevokol Miestneho odboru Matice slovenskej bol vystupovať v Hornej Lehote pri Slave,
kde sa predstavil ako chrámový zbor - piesne počas bohoslužieb. dirigovala Ing. Zuzana Akantisová,
celkom bolo 28 spevákov. V Hornej Lehote pôsobil pán farár Sliepka, ktorý bol predtým kaplánom vo
Varíne.
Speváci koncertovali na odpoludňajších bohoslužbách, mládež 17 - 20 roční z Kamennej Poruby v
miestnom kostole, keď čistý zisk zo vstupného venovali postihnutým deťom.
23. apríla - boli snehové prehánky aj nočné mrazy.
Máj
1. mája – po schválení Obecným zastupiteľstvom vo Varíne sa novým prednostom obecného úradu
stal p. Ľubor Panáček.
5. mája - bola sv. omša na námestí pri kaplnke sv. Floriána. Za tým účelom bol vybudovaný altánok
so zastrešením. Altánok slúži na oslavy, bohoslužby a oddych v parku aj v čase nepriaznivého
počasia.
11. mája – v kinosále Kriváň vo Varíne sa o 16.00 hodine uskutočnila Akadémia ku dňu matiek, kde
účinkovali deti z Materskej a Základnej školy vo Varíne, tanečný krúžok Miestneho odboru Matice
slovenskej Varín, skauti a dychová hudba Varínčanka. Matkám sa tiež prihovoril starosta obce Ing.
Karol Strásky.
17. mája – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne usporiadal pre verejnosť pekný sobotný večer
v kinosále Kriváň Varín spojený so stretnutím sa s našimi poprednými umelkyňami – Evou
Kristínovou a Klárou Havlíkovou. V hudobnom a slovnom pásme odzneli verše našich velikánov –
Štúrovcov, Sládkoviča, Hviezdoslava. Podujatie bolo obohatené o nádhernú hru na klavíri. Program
začal o 19.00 hodine a po skončení nasledovala družná beseda.
18. mája - bola svätodušná nedeľa - o 10tej hodine sa konala sv. omša - prvé sväté prijímanie detí z
Varína, Krasňan a Nezbudskej Lúčky vo farskom kostole vo Varíne.
23. - 24. mája - uskutočnilo sa referendum na 3 okrskoch, a to o vstupe do NATO a o priamej voľbe
prezidenta Slovenskej republiky - voľba občanmi. Po rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej
republiky NATO došla opozícia, ktorá bola za to, aby referendum bolo s troma otázkami a pridal sa aj
sám pán prezident Michal Kováč, keď odmietol prijať lístok s troma otázkami. V celonárodnom
referende vyhlásené bolo nasledovné:
Do zoznamov voličov bolo zapísaných 3 362 812 oprávnených na hlasovanie v referende. Do
hlasovacích urien bolo vhodených 319 727 lístkov, t. j. 9,507%. Na otázku č. 1 odpovedalo kladne
130 052 a záporne 154090 opýtaných. Táto otázka sa týkala vstupu do Nato.
Na otázku č. 2 odpovedalo kladnej 29628 a záporne 232197 a na otázku č. 3 kladne odpovedalo 42336
a záporne 218956 opýtaných. Ústredná komisia pre referendum jej opozičná časť vyhlásila tieto
výsledky za neplatné, ale za zmarené. Opoziční predstavitelia dali podnet na trestné stíhanie Ministra
vnútra Gustáva Krajčiho.
Z opozície odmietli prevziať hlasovací lístok s troma otázkami páni: Michal Kováč - prezident,
poslanci NRSR Ján Čarnogurský, Eduard Kukan, Jozef Migaš, J. Valra a ďalší - o vstupe do NATO.
Výsledky o priebehu hlasovania v okrsku č. 1 a č. 2 vo Varíne:
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch v okrsku č. 1 na hlasovanie v referende 1310
Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
117
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
117
Počet platných hlasovacích lístkov
114
Počet neplatných hlasovacích lístkov
3
Počet hlasov pre jednotlivé otázky:

Otázka č. 1

odpoveď áno
37
odpoveď nie
74
Otázka č. 2 odpoveď áno
7
odpoveď nie
106
Otázka č. 3 odpoveď áno
9
odpoveď nie
105
Zo sedemčlennej komisie jeden nepodpísal so zdôvodnením, že referendum neprebehlo v súlade s
uznesením Ústrednej komisie pre referendum (Marián Ďurana za stranu Demokratická únia)
Výsledky hlasovania v okrsku č. 2 - Varín škola
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende
1018
Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
81
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
81
Počet platných hlasovacích lístkov
79
Počet neplatných hlasovacích lístkov
2
Počet hlasov pre jednotlivé otázky:
Otázka č. 1
odpoveď áno
30
odpoveď nie
49
Otázka č. 2
odpoveď áno
6
odpoveď nie
68
Otázka č. 3
odpoveď áno
7
odpoveď nie
67
Zápisnicu odmietli podpísať členovia komisie - otázku č. 2 - Jana Cvachová, Rozália Beniačová a
Ružena Hodoňová.
30. mája – o 14.00 hodine sa v kinosále konalo zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí spojené s premietaním filmovej rozprávky.
Jún
5. júna – konalo sa štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Obecné zastupiteľstvo
(ďalej len OZ):
Berie na vedomie:
- správu hlavného kontrolóra o plnení úloh uložených posledným zasadnutím OZ
- správu o čerpaní rozpočtu Obecného úradu Varín za 1. štvrťrok 1997
- oznámenie o ukončení pracovného pomeru náčelníka obecnej polície Jozefa Zichu
- informáciu o riešení žiadosti riaditeľky Materskej školy vo Varíne o uvoľnenie priestorov, ktoré
zaberá firma Vetfarm
Schvaľuje:
- program zasadnutia OZ
- menovanie p. Ľubora Panáčka do funkcie prednostu Obecného úradu vo Varíne s platnosťou od 1. 5.
1997
- pridelenie stavebných pozemkov pre IBV na Kamencoch vo Varíne Chobotovej Eve, Androvičovi
Róbertovi, Lopušanovi Róbertovi
- sponzorstvo pre detský letný tábor Amicus ´97, ktorý organizuje Hnutie kresťanských spoločenstiev
mládeže Žilina, a to vo výške 2000 Sk
- žiadosť p. Márie Smutnej o zníženie nájomného za priestory obce na Hrnčiarskej ulici, ktoré majú
slúžiť ako zberňa prádla na 96 Sk/m2
- žiadosť o finančnú pomoc vo výške 10000 Sk pre nevidiacu Moniku Cvachovú, bytom Varín 415, na
zakúpenie motorového vozidla
- pomoc Základnej škole Varín pri vybudovaní nového vchodu do telocvične
- odpredaj budovy predajne ovocia a zeleniny, ktorá je vo vlastníctve obce pre p. Magdu Remekovú za
trhovú cenu minimálne 50000 Sk
- sponzorstvo pre Katku Bírošovú ako jednorazovú výpomoc vo výške 5000 Sk

- predĺženie zmluvy so Slovenským plynárenským priemyslom – obvodovou služobňou vo Varíne
o prenajatí priestorov do 15. 8. 1997
- odpredaj šiestich obecných bytov v bytovke na Bottovej ulici č. 475 súčasným nájomníkom
- odpredaj obecného bytu č. 7 v dome č. 474 na Ulici Jána Bottu vo Varíne terajšiemu nájomcovi
v prípade, že Okresná prokuratúra vznesie protest proti správnosti Všeobecne záväzného nariadenia
obce o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov a nebytových priestorov, ktoré
bolo schválené OZ vo Varíne dňa 28. 9. 1995
- poverenie jedného z členov obecnej polície vykonávaním funkcie náčelníka na dobu 3 mesiacov
Neschvaľuje:
- odpredaj časti parcele č. 3197/1, ktorá je vlastníctvom obce Varín pre p. Fabiolu Mestickú
- žiadosť MUDr. Oľgy Marcovej o pridelenie priestorov pre detskú ambulanciu (3 miestnosti, 1 malá
čakáreň)
- žiadosť Petra Tomašova o doplnenie kúpnej zmluvy ohľadom znášania nákladov spojených s kúpou
pozemkov a umožnením prístupu na pozemok
Ukladá:
- preveriť možnosť odpredaja časti obecného pozemku na základe žiadosti p. Jozefa Ďugela
- p. Gustávovi Synákovi preveriť kvalitu signálu káblovej televízie vzhľadom na sťažnosti občanov
niektorých častí obce na nekvalitný signál
- zabezpečiť vysporiadanie pohľadávok za alkoholické nápoje a nebytové priestory podľa platných
smerníc
- po súdnom rozhodnutí finančné odpísať pohľadávku firme Bitto
- obecnej polícii upresniť evidenciu chovateľov psov
- vykonať kontrolu počuteľnosti miestneho rozhlasu, odstrániť prípadné poruchy
- zvolať stretnutie za účelom vysporiadania susedských nezrovnalostí
- dohodnúť formu sponzorstva pre Katku Bírošovú
- pripraviť odpredaj obecných bytov a troch stavebných pozemkov pre IBV
- pripraviť podklady na odpredaj pozemkov pod garážami postavenými v lokalite Hrádok
7. júna – pre deti k ich sviatku – Medzinárodnému dňu detí organizátori pripravili zábavné
popoludnie s názvom „Cesta rozprávkovým lesom“. Podujatie sa uskutočnila pod Jedľovinou, kde na
deti čakali mnohé zábavné disciplíny a prekvapenia. Počasie síce nebolo najvhodnejšie, ale nakoniec
sa predsa len vyčasilo a deti si tento deň naplno vychutnali. Na chodníčkoch, ktoré viedli cez les,
mohli stretnúť rôzne rozprávkové postavičky, napríklad Snehulienku, Červenú karkuľku, ježibabu,
kráľa a kráľovná a dokonca i vodníka.
15. júna - vo Varíne v kostole koncertoval Žilinský miešaný zbor.
28. júna - bol koniec školského roku a pri tejto príležitosti sa uskutočnila akcia pod názvom „Hurá
prázdniny 1997“. Celé podujatie sa odohrávalo Pod Jedľovinou pri kúpalisku Chaty pod Jedľovinou.
Zúčastnilo sa jej množstvo účinkujúcich a detí, ktoré sa, či už samé alebo v sprievode svojich rodičov,
túlali po rozprávkových chodníčkoch lesa.
Júl
5. júla - Po teplých letných dňoch, ktoré sa pohybovali v teplotných priemeroch 26 - 29 stupňov v
sobotu sa zamračilo, ochladilo a v odpoludňajších hodinách sa pustil hustý dážď, ktorý narušil oslavy
sv. Cyrila a sv. Metoda v Terchovej i vo Varíne. V nočných hodinách vytrvalo pršalo. Časté a husté
dažďové prekážky boli 6. 7. - v nedeľu, pokračovali cez noc a 7. 7. zvýšili potoky a rieku Varínku.
Dňa 8. 7. vážne starosti narobil Šošinský jarok, ktorého voda ohrozovala domy v Hlbokom a zvýšenie
vody Varínky narušili brehy zasypaním kameňmi. Narúšali sa brehy koryta, ohrozovala Autocamping
a podmývala 37-ročné stromy, ktoré boli vysadené pre spevnenie brehov. Vypúšťaním priehrad
Oravskej a Liptovskej Mary sa zvýšila hladina Váhu, v dôsledku čoho sa tok rieky Varínky zvýšil a
záplavová voda ohrozovala pivničné priestory rodinných domov v časti Zariečie pri železničnom
moste. V nočných hodinách z 8ho na 9-ho júla pršalo a stav ohrozenia bytov záplavami trval. dňa 9.
júla od 16.00 hodiny nastávalo pretrhávanie oblačnosti.

Nastalo vyjasnenie, oteplenie a občas prehánka búrkového charakteru. dňa 18. júla 1997 v piatok už v
nočných hodinách pršalo a dážď bol s menšími prerušeniami. No celý deň a noc z 18-teho na 19-teho
a obdobne tomu bolo v sobotu a v noci na nedeľu 20. júla.
7. – 12. júla – najmladšie varínske skautky – včielky vo veku od 7 do 10 rokov mali skautský tábor na
Hrdove v Západných Tatrách. Počas svojho pobytu sa učili písať si svoj táborový denník.
18. júla - v piatok sa poriadala slávnosť pri príležitosti Dňa zvrchovanosti. Keďže silno pršalo, oslava
sa premiestnila na námestie sv. Floriána a na Vajánku bola zapálená vatra. Na Námestí vyhrávala
dychová hudba Varínčanka. Prejav predniesol prednosta obecného úradu a predseda MOMS vo
Varíne Ľuboš Panáček. Pod dáždnikmi za vytrvalého dažďa sledovalo oslavu cca 200 občanov, počas
osláv neustále mával slovenskou vlajkou študent gymnázia Tichý Karol.
Počasie: začiatkom augusta sa oteplilo a nastalo pekné letné počasie a teploty u nás sa pohybovali od
24 do 27 stupňov Celzia. Dňa 22. augusta v piatok odpoludnia sa prehnala silná búrka s bleskami,
ktoré narobili škody na elektrických spotrebičoch, televízory, rádiá, chladničky a iné. Občania ich
mali zapnuté a vplyvom bleskov boli vyradené z prevádzky a znehodnotené.
31. júla – konalo sa zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Prerokovávalo sa:
- zníženie nájomného za priestory pre opravu obuvi na 50 Sk za m2 Jozefovi Macušíkovi z Lysice,
ktorý má opravovňu na Štefánikovej ulici
- opravu strechy na hasičskej zbrojnici
- odpredaj časti parciel Rudolfovi Pischovi, Ing. Jánovi Kováčovi zo Žiliny, Adamovi Matuškovi
z Varína
- sťažnosť Vojtecha Gábora na neoprávnené prihradenie pozemku a odkúpenie parcely pre Jozefa
Ďugela
- riešila sa tiež sťažnosť na majiteľa reštaurácie Lystra, ktorý vypúšťa fekálie do miestneho potoka,
obec žiada predloženie dokladov o vývoze fekálií a odber vody, na základe čoho sa urobia závery.
August
27. augusta - poslanci v stredu o 19.30 hodine mali besedu. Bola to beseda poslancov Demokratickej
únie s pánom Bugárom a Kňažkom.
31. augusta - v nedeľu ráno o 5.30 hodine pri autonehode zomrela anglická princezná Diana aj s
priateľom, keď ju prenasledovali fotoreportéri. Pohreb bude v sobotu 6. septembra 1997.
September
1. septembra - Slovenská televízia - správy: Modrá koalícia KDH a maďarské strany uzatvorili
dohodu o povolebnej spolupráci, keď Maďarom sľúbili dve ministerské kreslá. Maďarský poslanec
prehovoril, že majú záujem LEN o ministra školstva a kultúry.
2. septembra – v denníku Pravdu (č. 201) bol uverejnený článok na tému kvality poskytovania
služieb autokempingov na Slovensku. Slovenská agentúra pre cestovný ruch navštívila 108
autokempingov, z ktorých do svojej mapy Autokempingy Slovenska zaradilo len 78 kempov a len
málo z nich urobilo na odborníkov dobrý dojem. Slovenská agentúra pre cestovný ruch považuje len
16 kempov za veľmi dobré, a to bez ohľadu na oficiálne udávanú kategóriu. Napríklad niektoré
kempy, hoci boli označené tromi hviezdičkami, sklamali. K veľmi dobrý zariadeniam z pohľadu
týchto odborníkov patrí na strednom Slovensku kemp Bojnice, Bystrina, Kamzík na Donovaloch
a Varín.
13. septembra – konal sa druhý ročník žilinského Zrazu historických vozidiel, ktorý organizoval
Klub historických vozidiel Žilina. Veteráni začali o 9.00 hodine pred žilinským hotelom Slovakia
a pokračovali po trase Žilina, Strečno, odtiaľ kompou cez Váh do Varín a ďalej do Terchovej, kde sa
konala výstava týchto vozidiel.
14. septembra - v kostole koncertoval spevokol ako turisti z Poľska o 14.00 hodine popoludní.
16. septembra – konal sa druhý ročník Zrazu historických vozidiel. Historické vozidlá prešli trasu od
hotela Slovakia v Žiline, cez Strečno, Varín až do Terchovej. Najstarším štvorkolesovým veteránom
bola 73-ročná Tatra 11, ktorá sa stala raritou druhého ročníka tohto zrazu.
19. septembra – členovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne vzdali hold na poslednej
ceste nášmu rodákovi Kolomana Kolomiho Geraldiniho.

25. septembra – konalo sa šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie:
- žiadosť riaditeľky Základnej školy Varín Mgr. Alžbety Paučinovej o prístavbu školy. Rozšírením
základnej školskej dochádzky na 9 rokov vznikol problém, nakoľko chýbajú učebne. 98 detí z Varína
dochádza denne do školy v Nezbudskej Lúčke. Hrozí zavedenie dvojzmenného vyučovania
- informáciu riaditeľky Materskej školy Varín Evy Cvachovej o premiestnení firmy Vetfarm
z priestorov materskej školy a príprave uvoľnených priestorov pre prevádzku škôlky
- informáciu o uhryznutí Martina Blaška psom p. Pučeka, prípad bol postúpený Okresnému oddeleniu
policajného zboru Slovenskej republiky v Žiline
- menovanie p. Petra Kyselu do funkcie náčelníka Obecnej polície vo Varíne
- žiadosť p. Pavla Androviča, bytom Varín 544, o majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, ktoré
mu boli zobraté pod výstavbu zdravotného strediska.
Schvaľuje:
- žiadosť p. Pavla Ondruša, bytom Varín 597, o odkúpenie parcely č. 529/1, ktorá je vlastníctvom
obce Varín. Parcela má výmeru 121 m2, predajná cena 70 Sk za 1 m2
- žiadosť p. Stanislava Franeka, bytom Varín 729 o prenájom priestorov bývalého bitúnku vo Varíne
pre prevádzku stolárstva ATYP
- žiadosť chovateľov poštových holubov vo Varíne o poskytnutie finančnej výpomoci na montáž
elektrickej prípojky pre objekt bývalého zvozu hospodárskych zvierat, ktorý užívajú
- žiadosť p. Juraja Boku, bytom Varín 537, o súhlas na vybudovanie podkrovia na rodinnom dome
v radovej trojzástavbe
Neschvaľuje:
- žiadosť p. Fabioly Mestickej, bytom Varín 283, o odkúpenie časti obecnej parcely č. 3197/1
Ukladá:
- komisii obchodu a cestovného ruchu preveriť predávanie alkoholických nápojov nadrobno
v predajniach, ktoré na to nemajú povolenie
- zabezpečiť rozmiestnenie troch kontajnerov od cintorína rovnomerne po obci
- technickú dokumentáciu od kotolne Materskej školy vo Varíne odovzdať revíznemu technikovi
k vypracovaniu revíznej správy
- žiadosť p. Antona Pojezdalu, bytom Varín 243, o prejednanie sporu vo veci poškodenia majetku
postúpiť na riešenie stavebnej komisii
- sťažnosť vo veci pretekania vozy z pozemku p. Hudeca cez pozemky p. Jána Zimena a p. Jána
Gábora predložiť na riešenie komisii ochrany verejného poriadku.
Október
11. októbra - Miestny odbor Matice slovenskej - spevokol sa zúčastnil na prehliadke speváckych
zborov v Liptovskom Mikuláši, kde sa umiestnil na bronzovom mieste.
Popri varínskemu spevokolu vystúpili aj: miešané spevácke zbory Tatran Liptovský Mikuláš, Ozvena
Lučenec, Benediktus Heľpa, Collegium Cantus Banská Bystrica a iné.
15. októbra - padal sneh na hrebeni Jedľoviny. Bolo chladno. Kriváňa a hrebeň Malej Fatry bol úplne
biely a sneh sa udržiaval aj 21. októbra na Jedľovine - po troch dňoch sa roztopil, no 22-ho znovu
napadol.
24. októbra - v piatok odpoludnia mierne pršalo, dážď so snehom. Neskôr bolo polojasno a chladno.
25. októbra - odpoludnia snehové prehánky.
26. októbra - nedeľa ráno o 7.00 hodine 0 °C a po celý deň snehové prehánky a na horách aj
štedrejšia nádielka.
November
1. novembra - bolo chladno v noci, mínus jeden stupeň a cez deň plus tri stupne. Od 2. októbra sa
začalo postupne otepľovať až do 15-teho, bolo oteplenie v sprievode prehánok. Zásoba spodnej pitnej
vody bola veľmi nízka a vo viacerých studniach sa voda úplne stratila. Pociťovali to tí, čo neboli
napojení na obecnú vodu. Od 16. októbra sa začalo ochladzovať so suchými prehánkami, 22. a 23.
októbra bolo po cestách a okolí cca 10 - 12 cm snehu, ktorý bolo nutné odstraňovať v rámci údržby

ciest. Došlo však k otepleniu, bolo zmračené, hmla, mrholenie až do 28. októbra, kedy sa čas vylepšil
a 2. a 3. decembra sa ukázalo spoza mrakov slnko. Denná teplota dosahovala 5 - 6 stupňov Celzia.
13. novembra – zomrel bývalý starosta obce pán Ivan Androvič, ktorý „starostoval“ v rokoch 1990 –
1994.
29. novembra - konal sa tradičný Ondrejský jarmok, ktorý každoročne obohatí predvianočnú náladu.
Trhovníci ponúkali množstvo výrobkov z dreva, kovu, textil, hračky a nechýbalo ani varené víno
a hriate.
December
6. decembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo kultúrno-spoločenské podujatie –
Stretnutie s Mikulášov spojené s premietaním filmovej rozprávky. Program začal o 15.30 hodine na
Námestí svätého Floriána.
12. decembra – konalo sa siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie:
- správu hlavného kontrolóra obce o plnení úloh uložených posledným zasadnutím Obecného
zastupiteľstva Varín (ďalej len OZ)
- vyhodnotenie podmienok nájomnej zmluvy medzi obcou Varín a Cestovnou kanceláriou Selinan.
Schvaľuje:
- návrh rozpočtu Obecného úradu Varín na rok 1998
- nariadenie obce Varín o dani z nehnuteľností
- za predsedu stavebnej komisie Ing. Jána Schmidta
- za predsedu komisie obchodu a cestovného ruchu p. Emíliu Cvachovú
- komisiu pre vyhodnotenie verejnej súťaže na realizáciu stavby IBV Kamence – miestne
komunikácie v zložení: Ing. Ján Schmidt, Ľubor Panáček, Ing. Karol Strásky, Ján Zelina, Ladislav
Paučin
- zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventarizácie k 31. 12. 1997. Invetúru
treba vykonať a odovzdať na Obecný úrad Varín do 15. januára 1998
- požiadavky členov dychovej hudby Varínčanka na uzavretie zmluvy o bezplatnom poskytnutí
priestorov až do zániku dychovej hudby
- žiadosť p. Ladislava Staníka, ktorý má záujem odkúpiť od obce dom č. 36, poľnohospodársku stavbu
– ovčín, maštaľ a dreváreň
Neschvaľuje:
- zatiaľ žiadosť p. Fabioly Mestickej o odpredaj časti parcely č. 3197/1
- na základe osobnej žiadosti sa na zasadnutie dostavil p. Vojtech Turaček a požiadal poslancov OZ
o prehodnotení, respektíve zrušenie Uznesenia č. 1/97, bod 2 z 31. januára 1997 o zrušení používania
hracích automatov v obci
- sťažnosť p. Trnkovej, ktorá požaduje vybudovať kanál pre dažďovú vodu z celej Farskej ulice
z dôvodu, že počas povodní voda zatopila časť jej záhrady
Ukladá:
- finančnej komisii vypracovať správu o hospodárení Obecného úradu a vykonať kontrolu
hospodárenia. Termín – do budúceho zasadnutia
- vyhodnotenie podmienok nájomnej zmluvy medzi obcou Varín a Cestovnou kanceláriou Selinan
a ukladá finančnej komisii podať správu o vykonaní kontroly predloženého finančného vyhodnotenia
13. decembra – stratenčiari pripravili pre svoje ratolesti stretnutie s Mikulášom. Celý program
prebiehal pod Jedľovinou pod názvom „Hviezdne Vianoce ´97“. Zábava začala už o 14.00 hodine
a deti boli veľmi spokojné a naplno si užili tento sviatok.
15. decembra - zamračené, mrholenie a na Vianoce - 25. - 26. decembra nízka hmla a mierny dážď,
denné teploty 3 - 4 stupne. Od 28. decembra postupne ochladenie a 30teho pretrhávanie oblačnosti a v
noci mráz.
20. decembra – bola vo varínskej farnosti spoločná svätá spoveď.
24. decembra – v dopoludňajších hodinách varínski skauti roznášali Betlehemské svetlo, aby si
občania ešte živšie pripomenuli narodenie Ježiša.

28. decembra - v kostole koncertovala dychová hudba Varínčanka, kde sa predstavila s vianočným
repertoárom.
Hospodárenie obce za rok 1997
Príjmy obce za rok 1997
GP od občanov
SS za kúrenie
Materské školy
Príjem za kosenie ihriska
Príspevok od úradov práce na mzdy a poistné
Okresný úrad - dotácia na povodne
Za predaj bytu
MH - nájom za byty
Bytové hospodárstvo
Cintorín - poplatky za miesto
Služby domu smútku
Pohrebníctvo
Za šrot
Od občanov za smeti
Odstraňovanie komunálnych odpadov
Zo závislej činnosti a funkcionárnych pôžitkov
Daň z nehnuteľností - stavby
Za psa
Poplatky z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
Za zábavné hracie prístroje
Ubytovacia kapacita
Z reklamy
Vstupné
Za rekreačný pobyt
Za znečisťovanie ovzdušia
Za užívanie verejného priestranstva
Cestná daň
Správne poplatky
Pokuty a penále
Relácie v MR
Za kuka nádoby
Kazety
Nebytové priestory
Refakturácia za služby v nebytových priestoroch
Nájom za pozemok
Dane a poplatky od fyzických osôb
Daň z príjmov právnických osôb
Dividendy PKB
Dane a poplatky od právnických osôb
Obecná polícia - pokuta
Predaj budovy Zelenina p. Remekovi
Prevod z účtu SSP - za pozemky
Káblová televízia - 1,– Sk
Káblová televízia - základný poplatok + VR
Dotácia - Urbár
VAS - grant Medzinárodný deň detí
Doplnkové príjmy od právnických osôb
Úroky z účtov finančného hospodárenia

12 500,00 Sk
75 000,00 Sk
75 000,00 Sk
11 100,00 Sk
736 696,00 Sk
782 611,70 Sk
1 687,00 Sk
158 128,90 Sk
159 815,90 Sk
10 090,00 Sk
40 200,00 Sk
50 290,00 Sk
900,00 Sk
123 110,40 Sk
124 010,40 Sk
3 189 458,00 Sk
1 025 552,83 Sk
21 650,00 Sk
381 975,00 Sk
40 000,00 Sk
7 695,00 Sk
2 190,00 Sk
849,00 Sk
4 280,00 Sk
6 771,00 Sk
16 911,00 Sk
572 042,29 Sk
8 300,00 Sk
2 800,00 Sk
900,00 Sk
8 610,00 Sk
1 205,20 Sk
829 645,20 Sk
55 797,00 Sk
375,00 Sk
6 212 871,52 Sk
284 953,10 Sk
39 270,00 Sk
350 756,35 Sk
100,00 Sk
50 000,00 Sk
799 825,00 Sk
159 510,00 Sk
83 293,50 Sk
20 000,00 Sk
3 000,00 Sk
23 000,00 Sk
22 599,03 Sk

Ostatné finančné opatrenia
288 402,53 Sk
========================================================================
======
Príjmy spolu
10 592 403,49 Sk
Výdaje obce za rok 1997
Výtokový stojan
Vodovod Koňhora
Organizácie vodovodov a kanalizácií
Povodňové práce
MK - posyp a údržba ciest
Správa a údržba ciest
Poplatky za predaj šekovej knižky
Bankové operácie
Zakúpenie kolkov - pozemky
Semlova - IBV - GP
Geodézia - GP
Geodézia, kartografia a kataster
Požiarna ochrana - elektrická energia
Požiarna ochrana - olej do požiarnych vozidiel
Požiarna ochrana - zákonné poistné vozidiel
Požiarna ochrana - oprava požiarnej techniky
Požiarna ochrana - občerstvenie požiarnikov
Požiarna ochrana - odmena
Požiarna ochrana spolu
Peňažné a technické služby
Materská škola - plyn
Materská škola - materiál
Materské školy
Základná škola - zakúpenie nerezovej termosky
Základná škola - zaplatenie nájmu
Základné školy
Školská jedáleň pri Základnej škole Varín - výpočtová technika
Školenia pracovníkov poslancov
Školstvo
Telovýchovná jednota - správca mzdy
Telovýchovná jednota - elektrická energia
Telovýchovná jednota - pohľadávky, súdne trovy
Telovýchovná jednota - plyn
Telovýchovná jednota - voda
Telovýchovná jednota - materiál
Telovýchovná jednota - čistiace prostriedky
Telovýchovná jednota - kopačky, ponožky
Telovýchovná jednota - autobus STK
Telovýchovná jednota - ND
Telovýchovná jednota - zákonné poistenie autobusu
Telovýchovná jednota - oprava autobusu
Kosenie trávnika
Telovýchovná jednota - prihláška do súťaže
Telovýchovná jednota - súdny spor - kolky
Telovýchovná jednota - dotácia
Skauti - dotácia
Vrcholový šport

1 873,25 Sk
50 000,00 Sk
51 873,25 Sk
782 611,70 Sk
12 036,10 Sk
794 647,80 Sk
75,00 Sk
4 774,50 Sk
9 100,00 Sk
49 400,00 Sk
13 020,00 Sk
71 520,00 Sk
27 983,90 Sk
956,00 Sk
3 984,00 Sk
13 826,60 Sk
2 370,00 Sk
1 560,00 Sk
50 680,50 Sk
126 975,00 Sk
145 290,07 Sk
2 500,00 Sk
147 790,07 Sk
25 941,90 Sk
2 000,00 Sk
27 941,90 Sk
12 600,00 Sk
17 793,50 Sk
206 125,47 Sk
48 720,00 Sk
28 523,20 Sk
37 837,00 Sk
13 468,14 Sk
12 988,60 Sk
3 411,00 Sk
924,00 Sk
20 190,00 Sk
855,10 Sk
75 170,20 Sk
9 624,00 Sk
24 502,60 Sk
1 060,00 Sk
3 000,00 Sk
5 452,00 Sk
46 600,00 Sk
3 000,00 Sk
335 325,84 Sk

Kultúra - elektrická energia
Kultúra - plyn viacúčelová budova
Kultúra - vývoz fekalu
Kultúra
Kultúra - dotácia na činnosť
Klubové zariadenia
Vystúpenie Havličková
Poplatok za požičanie kostýmov - Medzinárodný deň detí
Matica slovenská
Kultúrno-osvetové výstavy
Čistenie sobášnej miestnosti
Kultúra spolu
Príspevok na sanitku
3-obvodové zdravotné stredisko
Zdravotníctvo
Príspevok na stravu
Dôchodcom - životné jubilea
Jednorazové sociálne výpomoci
Starostlivosť o starých občanov
Gajdošíková - jednorazová pomoc
Sociálna výpomoc - Cvachová
Výpomoc - Bírošová
Starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých
Verejno-prospešné práce - mzdy
Verejno-prospešné práce - stravovanie
Zamestnanosť
Plynofikácia obce - Námestie
Bytovky obce - elektrická energia
Bytovky obce - uhlie, dovoz uhlia
Bytovky obce - voda
Bytovky obce - voda bytovky 474
Bytovky obce - voda bytovky 475
Bytovky obce - oprava kúrenia
Bytovky obce - odmeny za kuričské práce v 12-b. j.
Bytové hospodárstvo
Verejné osvetlenie - elektrická energia
Verejné osvetlenie - materiál
Verejné osvetlenie - pohonné hmoty
Zosilňovač - ústredňa
Verejné osvetlenie - odmeny za práce na držbe verejného osvetlenia
Dom smútku - elektrická energia
Dom smútku - voda
Odvoz odpadu - cintorín
Oprava Domu smútku - konvektory
Dom smútku - odmena správcovi
Pohrebníctvo
Trhovisko - verejné WC - elektrická energia
Trhovisko - odmena správcovi verejných WC
Ostatné služby miestneho hospodárstva
Verejná zeleň - Urbánek
Námestie - altánok
Verejná zeleň
Poplatok za odvoz smetí fa Tera

43 488,16 Sk
131 492,91 Sk
868,10 Sk
540,00 Sk
200 000,00 Sk
376 389,17 Sk
2 200,00 Sk
6 250,00 Sk
8 450,00 Sk
2 000,00 Sk
1 159,00 Sk
389 157,17 Sk
50 000,00 Sk
1 957 257,00 Sk
2 007 257,00 Sk
3 500,00 Sk
7 300,00 Sk
44 500,00 Sk
55 300,00 Sk
3 000,00 Sk
10 000,00 Sk
5 000,00 Sk
18 000,00 Sk
875 774,00 Sk
26 055,00 Sk
901 929,00 Sk
535 525,90 Sk
7 436,10 Sk
66 389,10 Sk
3 095,79 Sk
3 918,66 Sk
4 158,74 Sk
3 794,80 Sk
21 720,00 Sk
110 513,19 Sk
222 897,70 Sk
211 055,00 Sk
3 500,00 Sk
17 950,00 Sk
490 402,70 Sk
8 593,15 Sk
750,71 Sk
2 334,50 Sk
7 416,70 Sk
7 280,00 Sk
26 375,06 Sk
2 689,30 Sk
4 000,00 Sk
6 689,30 Sk
31 072,00 Sk
97 690,00 Sk
118 762,00 Sk
169 849,90 Sk

Vývoz kontajnerov
Nákup 110 l kontajnerov
Odmena správcovi verejnej skládky
Poplatky za skladovanie odpadu
Poplatky za uloženie odpadu Považský Chlmec
Odstraňovanie komunálnych odpadov
Ochrana životného prostredia
Príspevok Hnutiu kresťanskej mládeže
Múr pri kostole
Charitný dom - voda
Charita - zakúpenie tlakomeru
Katolícka charita a cirkevné vydavateľstvá
Pohostenie darcov krvi
Slovenský červený kríž - príspevok darcom krvi
Príspevok na likvidáciu minima
Odmena darcom krvi
Občianske združenia
Politické strany a politické hnutia občanov
Obecná polícia - mzdy
Obecná polícia - cestovné
Obecná polícia - elektrická energia
Obecná polícia - telefón
Kancelárske
Obecná polícia - ošatenie
DHM
Obecná polícia - lekárnička
Obecná polícia - poplatok za rádiostanice
Obecná polícia - oprava fotoaparátu
Obecná polícia - poistenie pracovníkov obecnej polície
Obecná polícia - preddavok
Obecná polícia
Poslanci, kontrolór
Správa - mzdy aparát
Mzdy robotníkov
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Poistné na nemocenské
Príspevky do Fondu nezamestnanosti
Elektrická energia za budovy v správe
Záloha na plyn za objekty v správe
Plyn za objekty v správe
Správa - vodné budova Obecného úradu
Voda - Úrad práce
Voda - Dom služieb
Voda- Mäso údeniny
Voda - budova ul. Hrnčiarska
Správa - telefón
Rádio televízna služba - telefón
Autocamping - telefón
Správa - poštovné
Správa - vývoz fekalu
Správa - kancelársky materiál
Papier
Správa - čistiace a hygienické potreby

10 753,40 Sk
12 792,00 Sk
13 200,00 Sk
8 551,80 Sk
20 393,90 Sk
235 541,00 Sk
354 303,00 Sk
2 000,00 Sk
19 092,03 Sk
378,08 Sk
681,70 Sk
1 059,78 Sk
284,20 Sk
284,20 Sk
1 000,00 Sk
4 700,00 Sk
6 984,20 Sk
28 136,01 Sk
306 852,00 Sk
56,00 Sk
23 403,50 Sk
15 579,38 Sk
6 273,00 Sk
4 815,00 Sk
3 728,00 Sk
132,90 Sk
960,00 Sk
1 850,00 Sk
8 380,00 Sk
5 000,00 Sk
382 582,68 Sk
19 350,00 Sk
832 461,00 Sk
373 603,00 Sk
227 745,00 Sk
473 989,00 Sk
70 280,00 Sk
66 444,99 Sk
139 900,00 Sk
44 640,38 Sk
15 602,70 Sk
562,64 Sk
2 649,21 Sk
115,36 Sk
589,01 Sk
75 428,56 Sk
2 091,46 Sk
17 359,20 Sk
25 646,60 Sk
2 385,00 Sk
24 754,80 Sk
7 819,10 Sk
1 530,10 Sk

Nákup tlačív a formulárov
7 989,00 Sk
Knihy, odborné publikácie Zbierky zákonov
11 637,50 Sk
Správa - čistenie, pranie
314,00 Sk
Správa - viazanie kníh
510,00 Sk
Správa - stravovanie
51 660,00 Sk
Správa - pohonné hmoty Favorit, traktor
50 706,80 Sk
Správa - olej do traktora
2 393,00 Sk
Oprava osobného auta Favorit
10 572,03 Sk
Správa - pneumatiky
13 772,00 Sk
Správa - autobatérie
5 845,00 Sk
Správa - ND do dopravných prostriedkov
4 056,60 Sk
Správa - poistné vozidiel zákonné
984,00 Sk
Správa - poistné vozidiel havarijné
8 600,00 Sk
Správa - oprava Obecného úradu
17 503,90 Sk
Oprava el. inštalácie - Obecný úrad
10 247,40 Sk
Oprava Sirotskovec
7 820,00 Sk
Oprava rozhlasovej ústredne
5 701,00 Sk
Oprava rozmnožovacieho stroja
17 761,30 Sk
Správa - servis, údržba, aktualizovanie softwaru
16 413,39 Sk
Správa za poštový priečinok
150,00 Sk
Repre výdavky
9 933,80 Sk
Oznam vo Frontinuse
740,00 Sk
Poplatky za rozhlasový prijímač
170,00 Sk
Správa - poistné budov
9 017,00 Sk
Poistenie KIS - za škodu
20 256,00 Sk
Správa - preddavok
11 000,00 Sk
Povolávací prídel do sociálneho fondu
10 170,00 Sk
ZMOS - členský príspevok
6 358,00 Sk
Členský poplatok SOPKA
1 210,00 Sk
Nábytok - starosta
54 361,10 Sk
Zakúpenie kancelárskeho nábytku
20 304,80 Sk
Tlačiareň - laserjet 5L
21 844,80 Sk
Koberec - kancelária starostu
7 232,40 Sk
Správa - žalúzie
31 874,50 Sk
Zakúpenie merného prijímača PROLINK - KTV
27 183,00 Sk
Správa obecných úradov
2 956 127,43 Sk
Káblová televízia - pozáručný servis
47 530,00 Sk
Káblová televízia - nové prípojky
50 852,10 Sk
Káblová televízia - za trasové zosilňovače
3 319,40 Sk
Káblová televízia - Synák
12 000,00 Sk
Doplnkové príjmy od fyzických osôb
113 701,50 Sk
========================================================================
======
Výdaje spolu
9 910 297,30 Sk
Oprava a výstavba obce v roku l997
-

výstavba vodovodu na Koňhoru dolná časť 50, tis. Sk
odstraňovanie povodňových škôd spôsobených v obci 783 . tis. Sk
oprava a údržba miestnych komunikácii 794, tis. Sk
prípravne práce za výpisy z Geodézie a kartografie
ukončenie prípojky plynu v Materskej škole.
príspevok na zakúpenie novej sanitky , ktorá bude slúžiť pre obce našej doliny 50. tis. SK
dokončovala sa výstavba zdravotného strediska

-

-

vybudovala sa plynofikačná rozvodná sieť na Námestí s. Floriána.
v miestnom parku sa vybudoval drevený „Altánok“, ktorý slúži na posadenia občanom, priestor na
koncerty v letnom období dychovej hudbe Varínčanka, odbavujú sa tam bohoslužby z príležitosti
sviatku sv. Floriána, patróna požiarnikov, sv. Cyrila a sv. Metoda, slávnosť zvrchovanosti
Slovenskej republiky, Nového roku a iné príležitostné podujatia ako Deň matiek, Medzinárodný
deň detí a iné.
vybudoval sa múrik okolo kostola na náklady obce.

Stav a pohyb obyvateľov v obci:
Stav obyvateľov ku l. l. l997
3 304 obyvateľov
narodených v roku l997
50 detí
zomrelo v roku l997
32 obyvateľov
do obce sa prisťahovalo
37 obyvateľov
z obce sa vysťahovalo
41 obyvateľov
Stav obyvateľov ku 31.l2. l997 3 294 obyvateľov
Počet sa zvýšil o
l6 obyvateľov
Zamestnanosť v obci v roku l997:
Podľa záznamov ONV v Žiline odboru sociálnych vecí a úradu práce pobočky vo Varíne v roku l997
bolo vo Varíne priemerne l2l nezamestnaných občanov. Z tohto počtu bolo bez práce 50 mužov a 71
žien. Celková miera nezamestnanosti na počet obyvateľov predstavovala 7.93 %
Varínska farnosť v roku 1997
Počet krstov na farnosť
104 z toho vo Varíne 42
Zomrelo za farnosť
74
Uzatvorilo manželstvo
39
Počet rozdaných hostíí
176.000 z toho v kostple vo Varíne 116 000 a v Gbeľanoch 60 000.
Sviatosť birmovania prijalo 400 ľudí.
Na prvom svätom príjimaní bolo 110 detí za celú farnosť.
Počet narodených podľa farností:
- Nededza
14
- Gbeľany
16
- Krasňany
16
- Nezbudská Lúčka
6
- Varín
52, spolu 104 detí.
V školách Varín, Gbelany, Krasňany a Nezbudská Lúčka sa vyučovalo týždenne 35 hodín
náboženstva, čo predstavuje jednu hodinu v jednej triede.
Na mnohých miestach našej republiky sa vyskytli záplavy, ktoré spôsobili mnohým obyvateľom
značné škody . Farský úrad organizoval zbierku na pomoc poskytnutým občanom počas ktorej sa
vyzbieralo celokom l80.000 SK. Tieto boli odoslané na biskupský úrad do Nitry, ktorý podľa pokynov
a potreby daroval obciam.
Okolo kostola sa vybudoval kamenný operný múr od Farskej ulice, ktorý má funkciu okrasnú ,
spevnenie pôdy okolo kostola a zníženie otrasov spôsobených ťažkými nákladnými vozidlami
prechádzajúcimi touto ulicou.
V areáli okolo kostola sa vybudovalo osvetlenie celého oklia sadovými osvetlovacími telesami čo
malo za cieľ osvetliť kostol a zviditelniť okolie kostola v prípade pokusu prepadnutia a vlámanie sa do
kostola prípadne fary.Prepadávanie domácnosti i fár sa stále viac na územi Slovenska objavovalo.
Vybudovala sa prípojka zemného plynu do farskej budovy, obnovila sa elektrická prípojka pre farskú
budovu a kostol a zaviedli sa prípojky vody z obecného vodovodu do farskej budovy a kostola.
Farský úrad odpredal budovu pri kostole známu pod menom “ Špitál a sirotínec”s pozemkami pánu
Jozefovi Synákovi údajne za 5000.- SK. Z toho dôvodu nový majiteľ zrušil kovové schody , ktoré boli
zabudované z južnej strany a ktoré slúžili pre veriacich prichádzajúcich do kostola z ulice Športovej,
Rybníky a Priemyselnej.Zrušením týchto schodov nadšení neboli,nakoľko príchod do kostola
obchádzkou sa vzdialenosť zväčšila.

Nový majiteľ po stavebnej úprave zriadil v priestoroch obchod s potravinami a cukrárenskú výrobňu s
predajom zákuskov.
Činnosť charity a reholných sestričiek
Reholné sestričkymala každá soju prácu ktorej sa denne venovala.Mimo vlastnej činnosti sa aj naďalej
venovali dospievajúcej mládeži nadväzopvali rozhovory s občanmi a vnášali pocit duchopvného
pokoja. Ku aktivite reholných sestier sa zapojil pán kaplán Rasťo Kašovič, ktorý často navštevoval
miestny spevácky zbor pre ktorý bol nie len odborný poradca , ale sám sa zapojil do nácviku a
prednesu . So spevokolom MO MS bol aj na krajskej súťaži v Liptovskom Mikuláši. Mal záujem
rozšíriť počet členov spevokolu o mladých , ktorý si akosi nevedeli najsť cestu ku dospelým.
Spevokol prevážne nacvičoval chrámové piesne s ktorými vystupoval v miestnom kostole aj po
okolitých farnostiach.
Od l. septembra l997 preberá starostlivosť o charitný domsr. Maristela Máčiová. Sestra Blanka po 6
rokoch odchádza do Považskej Bystrice.
Základná škola Varín
Klasifikačná porada za I. polrok školského roka bola 27. januára za cieľom zhodnotenia prospechu,
správania a dochádzky žiakov.
Školský parlament – slávnostné predstavenie členov školského parlamentu – žiakov 3. – 8. ročníkov
bolo 31. januára 1997 v kinosále vo Varíne.
Vedenie školského parlamentu:
Predseda – J. Šimlík 8. A
Podpredseda – H. Janíčková 7. A
Zapisovateľ J. Poljaková 6. B
Vedúci sekcií – športu – A. Hlucháň 7. B
- kultúry – Z. Zelníková 7. B
- za zdravý štýl života - M. Lopušanová 5. B
V kultúrnom programe vystúpili členovia flautového krúžku pod vedením Mgr. Trizuliakovej.
Casper - filmové predstavenie pre žiakov 1. – 8. ročníka bolo 31. januára 1997 v kinosále vo Varíne.
Vysvedčenie polročné bola vydávané 31. januára 1997 a 3. februára 1997 boli polročné prázdniny.
Karnevalový ples pre žiakov 1. – 8. ročníka bol 1. februára 1997 v telocvični našej školy.
Lyžiarky výcvik pre žiakov 7. ročníka bol v týždni od 10-teho do 14-teho februára 1997.
Vyhodnocovania porada za 1. polrok školského roka bola 10. februára 1997. Riaditeľka školy Mgr.
Paučinová vyhodnotila celú polročnú činnosť žiakov, ako aj pedagógov.
Všetci žiaci boli klasifikovaní – spolu 513 žiakov.
1. – 4. ročník – 205 žiačok a žiakov, z toho: 12 žiakov s dostatočným prospechom, 25 žiakov
s výborným prospechom.
5. – 8. ročník – 308 žiakov, z toho: 11 žiakov neprospelo, 93 žiakov s dostatočným prospechom a 13
žiakov s výborným prospechom.
Správanie: 2 riaditeľské pochvaly, 1 riaditeľské pokarhanie, 2 znížené známky na druhý stupeň.
Dochádzka: 20279 ospravedlnených hodín, 35 neospravedlnených hodín.
Krúžková činnosť:
flautový krúžok – Mgr. Trizuliaková
kvetinársky krúžok – Mgr. Trizuliaková
krúžok šikovných rúk – Mgr. Trizuliaková
šachový krúžok – Mgr. Trizuliak
basketbalový krúžok – Mgr. Trizuliak, Mgr. Androvičová
tanečný krúžok – Mgr. Mravcová
rozhlasový krúžok – Mgr. Trnovská
matematický krúžok – Mgr. Zuborová, Mgr. Boleková
literárny krúžok – Mgr. Galčíková
prírodopisný krúžok – Mgr. Paučinová
mladí ochrancovia prírody – p. Haráni

výtvarný krúžok – p. Mihaliaková
krúžok šikovných rúk – p. Ďuračková
Jarné prázdniny boli v týždni od 17. do 21. februára 1997.
Zdravá výživa – týždeň zdravej výživy bol od 24. do 28. februára 1997. členovia školského
parlamentu organizovali rôzne akcie – služby žiakov v školskej jedálni, výtvarná súťaž o najkrajší
plagát o výžive spojená s výstavkou najkrajších prác.
Za najkrajší plagát bola považovaná práca žiačky 8. A triedy K. Chytčákovej a žiaci 6. A triedy
obdržali čestné uznanie.
Výchovný koncert – ktorý pripravili žiaci Umeleckej školy v Žiline pre našich žiakov bol 14. marca
1997. Vystupovala na koncerte aj naša žiačka 7. C triedy K. Bírošová v hre na husliach.
Epigramy – nástenka Epigramy o škole z prác žiakov literárneho krúžku – vlastná tvorba – bola
inštalovaná 18. marca 1997. žiaci pracovali pod vedením Mgr. Galčíkovej, nástenku inštalovala Mgr.
Trizuliaková.
Kultúrny program k MDŽ, na výročné schôdze UŽ, Jednoty a Zväzu invalidov pripravili členovia
literárneho krúžku pod vedením Mgr. Galčíkovej a flautového krúžku, pod vedením Mgr.
Trizuliakovej.
Vesmír očami detí – do okresného kola bolo 14. marca 1997 zaslaných 10 výtvarných prác našich
žiakov, ktorí pracovali pod vedením Mgr. Trnovskej a Mgr. Trizuliakovej.
Dejepisná exkurzia pre žiakov 8. ročníkov bola 16. apríla 1997 po stopách M. R. Štefánika. Trnava –
Myjava – Košariská, Bradlo.
Deň učiteľov si naši učitelia pripomenuli a oslávili 18. apríla 1997 v reštaurácii v Krasňanoch.
K učiteľom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr. Paučinová.
Jarná show – diskotéka pre žiakov 1. – 8. ročníka bola 3. mája 1997 v telocvični našej školy.
Výchovný koncert – Čo všetko hudba vie – pre žiakov 1. – 4. ročníka bol 5. mája 1997 v telocvični
našej školy.
Prijímacie pohovory pre žiakov 8. ročníka boli 6. mája 1997.
Účelové cvičenia – teoretická časť bola 7. mája 1997 a praktická časť 9. mája 1997. Žiaci získali
poznatky zo zdravotnej a brannej výchovy a ochrany prírody.
Sova Zuza – divadelné predstavenie pre žiakov 5. – 8. ročníkov bolo 7. mája 1997 v Mestskom
divadle v Žiline.
Deň matiek – akadémia vo Varíne bola 11. mája 1997. Kultúrnym programom prispeli aj naši žiaci
pod vedením Mgr. Mravcovej a Mgr. Trizuliakovej.
Deti a tradičná ľudová tvorba – XII. národná súťaž a výstava bola 18. mája 1997 v Ružomberku.
Semafór – okresné kolo dopravnej súťaže bolo 20. mája 1997 v Žiline. Zúčastnilo sa 6-členné
družstvo našej školy a obsadili 9. miesto. Žiakov pripravovala sl. Šimlíková.
Exkurzia – literárna exkurzia na Oravu bola 21. mája 1997 pre žiakov 7. ročníkov po stopách P. O.
Hviezdoslava a M. Kukučína.
Výlety – triedne výlety boli organizované začiatkom júna 1997.
MDD – z príležitosti dňa detí bol 9. mája 1997 organizovaný športový deň v areáli našej školy.
Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, šplh a beh na 60
metrov.
Výlet – odmena pre najaktívnejších žiakov našej školy bol výlet do Bratislavy 23. júna 1997.
Klasifikačná porada za II. polrok školského roka bola 20. júna 1997 za cieľom zhodnotenia
prospechu, správania a dochádzky.
Flautový koncert – členovia krúžku pripravili 2 koncerty pre svojich spolužiakov 24. júna 1997. Žiaci
pracovali pod vedením Mgr. Trizuliakovej.
Koniec roka – slávnostné ukončenie školského roka bolo 27. júna 1997 na školskom dvore.
Riaditeľka školy Mgr. Paučinová vo svojom príhovore zhodnotila celý uplynulý školský rok,
odovzdala knihy odmeneným žiakom a rozlúčila sa so žiakmi 8. ročníkov. V kultúrnom programe
vystúpili s rozlúčkou žiaci 8. ročníkov a žiaci s modernými tancami, ktoré nacvičili pod vedením Mgr.
Mravcovej a sl. Martausovej.
V triedach triedni učitelia vydali žiakom vysvedčenia.

Vyhodnocovacia porada – na záver školského roka sa konala 30. júna 1997. cieľom bolo
vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov.
Prospech: z 513 žiakov našej školy neprospeli 2 žiaci. Na ročníkoch 1 – 4 bolo 205 žiakov, z toho 28
žiakov so samými jednotkami a 18 žiakov so známkou dostatočný.
Na ročníkoch 5 – 8 bolo 308 žiakov, z toho 14 so známkami výborný a 86 so známkou dostatočný.
Správanie: bolo udelených 84 pochvál triednymi učiteľmi, 42 pochvál riaditeľkou školy, 9
riaditeľských pokarhaní, 4 znížené známky zo správania na druhý stupeň.
Dochádzka: žiaci vymeškali 45122 ospravedlnených hodín a 155 neospravedlnených.
Pedagogickí pracovníci vymeškali 1719 hodín z dôvodov PN, OČR, porady, exkurzie, študijné voľno,
neplatené voľno.
Úrazy: 7 evidovaných
1 registrovaný
6 mimoškolských
3 mimopracovné
V školskom Klube bolo 22 detí, ktoré pracovali pod vedením p. Kořínkovej. Pre takýto počet detí sú
podmienky Klubu nevyhovujúce a bude premiestnený opäť do školského bytu.
Do 1. ročníka je zapísaných 58 žiakov, z čoho 6 žiakov má odklad.
1.mája 1997 odišla z našej školy Mgr. Mäkká, na zastupovanie nastúpila sl. Martausová.
Zo školskej knižnice Mgr. Fodorová zabezpečila 400 výpožičiek pre našich žiakov.
V druhom polroku tiež pribudli Biblický, zdravotnícky a divadelný krúžok.
V materiálnej oblasti sa prebudoval kabinet TV, sociálne zariadenie školy, nový vchod do telocvične,
nové kryty na radiátory v telocvični. Ing. Adamko daroval škole počítač.
Rozmiestnenie žiakov 8. ročníkov:
Z 80-tich žiakov bolo prijatých 55 žiakov, čo je 68,75%, z toho:
gymnáziá – 3
obchodná akadémia – 4
SŠ – 12
konzervatórium – 1
vojenská – 1
4-ročné Strené odborné učilište – 12
3-ročné Stredné odborné učilište – 22
9.ročník – 25 žiakov
Na záver riaditeľka školy Mgr. Paučinová poďakovala učiteľom za odvedenú prácu a rozlúčila sa
s Mgr. Adamkovou, sl. Hruštincovou a sl. Martausovou, ktoré odchádzajú na iné pracoviská.
Prvá porada v školskom roku 1997-98 bola 26. augusta 1997. Riaditeľka školy Mgr. Paučinová
oboznámila učiteľov s organizáciou nového školského roka, zadelila úväzky, triednictvo a privítala
nových kolegov PhDr. Dlouhého, Mgr. Mudríka, Mgr. Káčovú, Mgr. Kolomazníkovú, sl.Furtákovú.
Triednictvo:
I.A – p. Grečnárová
V.A – p. Angelová
I.B – p. Hermannová
V.B – p. Androvičová
II.A – p. Tropková
V.C – p. Šimlíková
II.B – p. Mravcová
VI.A – p. Dlouhý
III.A – p. Smolková
VI.B – p. Trnovská
III.B – p. Ďuračková
VI.C – p. Kozáková
IV.A – p. Haráni
VII.A – p. Boleková
IV.B – p. Mihaliaková
VII.B – p. Košút
VII.C – p. Tavačová
VIII.A – p. Trizuliaková
VIII.B – p. Mudrík
VIII.C – p. Zuborová
IX. ročník – p. Fodorová
- zástupkyňa riaditeľky školy – Mgr. Galčíková
- vychovávateľky v školskom klube – p. Kořínková, sl. Tretinová

výchovný poradca – Mgr. Trizuliak
vyučujúca náboženskej výchovy – Mgr. Mária Káčová
bez triednictva – Mgr. Kolomazníková, sl. Furtáková, Ing. Martinková – zastupovanie za Mgr.
Chabadovú
Začiatok nového školského roka 1997-98 bol 2. septembra 1997 na školskom dvore. Riaditeľka
školy Mgr. Paučinová sa v príhovore prihovorila rodičom, žiakom, privítala prváčikov a oboznámila
s organizáciou nového školského roka. V triedach triedni učitelia prebrali školský poriadok. 3.
septembra sa vyučovalo podľa rozvrhu hodín.
Projekt zdravá škola – relácia v školskom rozhlase a inštalovaná nástenka obsahovali náplň projektu
za cieľom priblíženia jeho obsahu žiakom. Sem patria okruhy: zdravá výživa, príjemné a čisté
prostredie v škole, veľa pohybu na čerstvom vzduchu, kvetinová výzdoba školy, využívanie
odpadového materiálu, súťaže.
Reláciu pripravila Mgr. Mravcová, nástenku inštalovala Mgr. Trizuliaková.
Plenárne združenie rodičov bolo 9. októbra 1997. Riaditeľka školy Mgr. Paučinová zhodnotila
uplynulý školský rok a oboznámila rodičov s organizáciou nového školského roka. Po skončení
plenárneho združenia pokračovali triedne združenia.
Rádio Perlička – začalo svoje vysielanie v školskom rozhlase 10. októbra 1997. Vysielacie štúdio
tvorí 7 žiakov 5. – 8. ročníkov pod vedením Mgr. Trnovskej.
Bábkové predstavenie – Tatranská povesť, navštívili naši žiaci 10. októbra 1997 v Bábkovom
divadle v Žiline.
Koncert – Nebojte sa džezu – pre žiakov 5. – 8. ročníka sa uskutočnil 10. októbra 1997 v telocvični
našej školy za účasti umelca P. Bystrianského.
Bábkové predstavenie – Perníková chalúpka, navštívili ho žiaci 1. – 4. ročníka dňa 14. októbra 1997
v Žiline.
Športové podujatie – škola podporuje zdravie – v mesiaci októbri prebehli nasledovné školské kolá
športových súťaží:
Výchovný koncert – Čo mi deti rozprávali, bol 17. októbra 1997 v telocvični našej školy pre žiakov
5. –9. ročníka za účasti umelcov z Bratislavy.
Ekožilina – vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže bolo 18. novembra 1997 v Žiline.
Umiestnenie v súťaži – Pre krásu a úžitok alebo nie všetko musí skončiť na smetisku.
1. miesto získala M. Boďová, 2. miesto M. Kolembusová a 3. Miesto J. Hermannová – všetko žiačky
8. A triedy.
Víťazky obdržali vecné odmeny a pre školu dostali knihu.
Kultúrny program – pre MO MS vo Varíne z príležitosti výročia A. Bernoláka a Š. Moyzesa
pripravili so žiakmi Mgr. Trnovská a Mgr. Galčíková, výstavku inštalovala Mgr. Trizuliaková 5.
novembra 1997.
Bračekovia Mravčekovia – ukážku divadelnej hry predviedli žiaci divadelného krúžku na okresnej
prehliadke malých divadelných foriem „O čarovný makovník“ v Žiline. Žiakov viedla Mgr. Trnovská
a získali Diplom za účasť – 30. októbra 1997.
Klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roka bola 25. novembra 1997 za cieľom prehodnotenia
prospechu, správania a dochádzky žiakov.
Dni nádeje – protidrogová akcia pre žiakov sa konala v Žiline 26. novembra. Členovia divadelného
krúžku pod vedením Mgr. Trnovskej za ukážku z divadelnej hry – Bračekovia Mravčekovia získali
Diplom za originalitu.
Sami sebe – 29. novembra 1998 na Ondrejskom jarmoku vo Varíne členovia žiackeho parlamentu
predávali vianočné pozdravy, ktoré maľovali žiaci na hodinách výtvarnej výchovy.
Koncerty – Zábava na slovenskej dedine – výchovný koncert pre žiakov 1. – 4. ročníka bol 10.
decembra 1997 v telocvični našej školy, za účasti umelcov z Bratislavy.
Výchovný koncert žiakov ZUŠ v Žiline bol pre žiakov 1. – 5. ročníka 16. decembra v našej telocvični.
Na koncerte účinkovali aj žiaci našej školy, navštevujúci ZUŠ.
Vianoce – vianočnú náladu na našej škole pripomínala vianočná výzdoba chodieb a tried, čo
vyvrcholilo 19. decembra, posledný deň pred prázdninami. Žiaci navštívili filmové predstavenia,
-

usporiadali si triedne diskotéky ako aj prevádzali rôzne spoločenské hry v triedach. Vianočný
charakter malo aj vysielanie rádio Perlička.
Miestny odbor Matice slovenskej
Dňa 3l. januára l997 sa na pozvanie MO MS zúčastnil besedy náš rodák MUDr. Vladimír Kuric žijúci
v Nemecku za účasti členov a občanov Varína. Hovoril o svojom živote a práci ako lekára i činnosti v
záujme Slovenska, kde nekompromisne obhajuje svojich rodákov, ich názory a záujmy suverenity
národa.
Dňa 17. februára vstúpil do platnosti nový Zákon o Matici slovenskej. Uvádzam z neho len určitú
časť:
Matica slovenská je historicky osvedčená významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti
kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti.
Úlohy zverené Matici slovenskej štátom sú:
Upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, prednostne
získavať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať, sprístupňovať, zveľaďovať a sprítomňovať národné
kultúrne dedičstvo, robiť základný slovakistický výskum, podieľať sa na rozvoji miestnej
a regionálnej kultúry, pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických
hodnôt, zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej
republiky, podporovať propagáciu Slovenskej republiky, rozvíjať styky s európskymi a svetovými
organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany všeľudských
hodnôt, zakladať doma i v zahraničí nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života
Slovákov na oceňovanie najvýznamnejších tvorcov z vymedzených oblastí tvorivej činnosti, vydávať
pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku, spolupracovať pri tvorbe učebníc
a učebných textov niektorých predmetov spoločenských vied,...
Dňa l7. mája l997 vystúpila v našej obci s celovečerným programom Eva Kristinová s hudobným
doprovodom na klavír Klára Havlíková ako poprednú klaviristku na Slovensku. Po skončení
celovečerného programu sa uskutočnila beseda zameraná na rozvoj kultúry v novodobých
podmienkach našej ,republiky.
MO MS zorganizoval dňa l3.septembra l997 prehliadku hradu Strečno na ktorej sa zúčastnili členovia
MOMS rodinní príslušníci a pridali sa i občania z radov záujemcov o históriu a historické pamiatky.
Rekonštrukcia hradu Strečno sa začala v roku l979 a ukončená bola v roku l995.Dnes je navštevovaný
a obdivovaný našimi i zahraničnými turistami a je pýchou nášho okolia.
Spevácky zbor pri Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne sa zúčastnil dňa 2l. októbra l997 na
krajskej prehliadke speváckych zborov v Liptovskom Mikuláši pod vedením umeleckej vedúcej Ing.
Zuzany Akantisovej. Spevokol sa umiestnil v bronzovom pásme. V sobotu pred prvou nedeľou
adventnou pod patronátom Obecného zastupiteľstva MO MS usporiadal dňa 29. novembra l997.
Ondrejský jarmok zameraný na predvianočný nákup. Počas jarmoku koncertovala dychová hudba
Varínčanka.
Urbárska obec
Výbor urbárskej obce zasadal roku l997 celkom 13-krát s priemernou účasťou členov 32,3 %. Štyria
členovia mali 100% účasť /Akantis, Panáček, Cvacho, Paňák/. Pán Verčík a Piovarči sa nezúčastnili
dvoch a pán Bulejčík troch zasadnutí z rôznych príčin.
K 31. 12. 1997 máme riadne zaregistrovaných 289 členov. Týchto 289 členov vlastní 695,78 podielov,
t. j. 93,3 % z celkového počtu podielov, t. j. 6,7%. Sú to podiely, na ktoré vlastníci neuplatnili právo
na vrátenie a vlastníci žijúci na neznámom mieste. Je našou snahou aj tieto podiely vrátiť urbárskej
obci.
Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Žiline zo dňa 21. 10. 1997, č. rozhodnutia 97/003529/OUOPPLH, bolo urbáru vrátené z celkového záberu 259 ha z roku 1950 iba časť a to 162,6 ha, čo
predstavuje 68,4%. Predchádzajúce rozhodnutie zo dňa 1. 6. 1994 bolo zrušené a nastala obnova
konania. Rozdiel, ktorý vznikol z odovzdanej pôdy a vrátenej /prevzatej/ pôdy, je v štádiu reštitúcie.
Čiže na celkový počet 746 podielov pripadá celková výmera 850,8 ha, z toho lesného pôdneho fondu
688,3 ha a poľnohospodárskeho pôdneho fondu 162,6 ha.

Z prehľadu presunov hlasov vidno, že až v 18-tich prípadoch sa jedná o darovanie a dedenie a v troch
prípadoch predaj – kúpa. Čiže rodičia postupne odovzdávajú hlasy svojim deťom.
Hospodárska činnosť:
V hospodárskej činnosti sme v roku 1997 dosiahli tieto výsledky, ťažba dreva:
Prebierky do 50 rokov
330 m3
na ploche 6,47 ha
Prebierky nad 50 rokov
14 m3
Mimoriadna ťažba /cesta/
244 m3
Rubná ťažba úmyselná
2037 m3
Ťažba spolu
2894 m3
Zalesňovanie:
Prvé holiny umelým zalesňovaním
4,38 ha
Prvé holiny prirodzeným zalesňovaním
0,62 ha
Opakované zalesňovanie – doplňovanie
1,37 ha
Zalesňovanie spolu
6,37 ha
Ochrana lesných kultúra proti burine – výžinom
17,33 ha
proti zveri – náterom
22,07 ha
Ochrana kultúr spolu:
39,45 ha
Výrub nežiaducich drevín a výsek krov
15,80 ha
Prerezávky – prečístky
16,58 ha
Uhadzovanie haluziny
3,35 ha
Rozčleňovanie porastov
1210 bm
Ochrana lesa proti kôrovcom
Feromónové lapače
11 ks
Klasické lapáky
25 ks
Škôlková činnosť: lesná škôlka
Sejba – smrek 0,5 kg, smrekovec 0,2 kg, javor 4,0 kg, jedľa 3,0 kg, jaseň 1,5 kg
Škôlkovanie – smrek 18000 ks – presádzanie
Vyzdvihovanie sadeníc – smrek 15000 ks, buk 6500 ks, jaseň 2900 ks, jelša 200 ks.
Na ťažobné práce, ako je ťažba dreva, rubná, predrubná, prerezávky, spracovanie kalamity,
zbližovanie dreva, výrub nežiaducich drevín a pod. boli najímame podnikateľské subjekty, ktoré
spracovali drevnú hmotu komplexne od pňa až po odvozné miesto, za dohodnutú cenu.
Tento spôsob ťažobných prác je najvýhodnejší. V tomto obore je aj dobrá konkurencia a tak ceny za
služby nie sú vysoké. Urbáru sa neoplatí vykonávať ťažobné práce vo vlastnej réžii. Museli by
zakúpiť mechanizačné prostriedky, kolesový traktor, motorové píly, zamestnať natrvalo ďalších
pracovníkov. Toto všetko by vyšlo ďaleko viac, ako najímanie podnikateľských subjektov.
Opačný prípad je v lesopestovateľských prácach, t. j. zalesňovanie, ochrana lesa, mladých lesných
kultúr proti burine alebo zveri, tiež všetky práce v lesnej škôlke – siatie, plevanie, vyzdvihovanie
sadeníc a ďalšie práce. V tomto smere nie sú vytvorené podnikateľské subjekty na lesopestovateľské
práce. Ak by aj boli, je výhodnejšie mať svoju vlastnú skupinu, ktorá pracuje každý rok v tom istom
zložení a vlastne tým aj okrem iného sleduje vývoj stromčekov od ich nasadenia, cez ochranu proti
burine a zveri, až kým nie sú z ich dosahu, až do prvých prerezávok. Pracovná skupina žien, pod
vedením skúsenej predáčky pani Fitošovej, má bohaté skúsenosti , dlhodobo odvádza náročnú a veľmi
dobrú prácu.
Okrem lesopestovateľských a ťažobných prác vykonávaných v súlade s Lesným hospodárskym
plánom, výbor zabezpečoval v priebehu roka aj ďalšie činnosti:
- výrub a predaj vianočných stromkov
- odpredaj dreva členom urbáru a to:
guľatina zo skládky 229,5 m3
guľatina v samovýrobe 47,6 m3
palivo celkom 219 plm
haluzina 26 plm porez dreva na urbárskej píle pre členov 210,7 m3
- vydávanie urbárskeho spravodaja pre vnútornú potrebu, vyšiel trikrát, v ktorom sa
informovali naši členovia o výsledkoch a plánoch spoločenstva.

Investičná výstavba
Lesná cesta Jedľovina – Zadná Kopa
Po schválení projektovej dokumentácie a vydaní stavebného povolenia a prebehnutom konkurze, sa
v apríli 1996 začalo s výstavbou cesty a do konca roku 1996 boli zemné práce ukončené.
V roku 1997 sa pokračovalo vo výstavbe zhutňovaním zemnej pláne, navážkou horných vrstiev
vozovky a zhutnením vozovky. Tiež sa vyčistili vodné priekopy a cesta sa vysvahovala. Nakoniec sa
do vozovky vložili priečne odrážky na odvod povrchovej vody po daždi. Každá cesta, nech je
akákoľvek, je veľmi citlivá na agresívnu povrchovú vodu. Ak je zle spravená, veľmi rýchlo sa to
prejaví a to vymývaním, podmytím, prípadnej odtrhnutím a zosuvom.
Táto cesta bola nechtiac vystavená v minulom roku ťažkej skúške a obstála dobre, nebolo na nej nič
poškodené. Dlhotrvajúce dažde a povodne, ktoré boli vlani, cestné teleso nenarušili hoci nebola
ukončená. Čiže rozhodnutie výboru zveriť túto náročnú prácu dodávateľskej firme DVH, bolo správne
a opodstatnené.
Na ukončenie výstavby cesty a odovzdanie do užívania, bola zvolaná kolaudačná komisia, ktorá
priamo v teréne konštatovala výstavbu bez závad. Dňa 16. 10. 1997 bolo Okresným úradom v Žiline
vydané kolaudačné rozhodnutie č. 97/024 327/OU.odb. dopravy a cestného hospodárstva /620-15A
a cesta daná do užívania nášmu Urbárskemu spoločenstvu. Celá výstavba trvala 18 mesiacov a jej
hodnota činí 6 218 825 Sk. Celá čiastka bola dotovaná štátom. Naše urbárske spoločenstvo neplatilo
nič z vlastných finančných zdrojov.
Táto cesta slúži a bude slúžiť hlavne:
- pre potreby nášho urbárskeho spoločenstva, na ťažobnú, lesopestovateľskú a ochrannú činnosť
- pre potreby Národného parku Malá Fatra
- pre potreby poľovníkov, pre ich činnosť a to prikrmovanie zveri, zvoz ulovenej zveri a pod.
- pre protipožiarnu prevenciu a potreby Horskej služby Malá Fatra
- Nebude však slúžiť pre verejnosť na autoturistiku, tak ako sa to rozmohlo na jeseň minulého
roku
Z tohto dôvodu sme postavili závoru a rampu, a cestu uzavreli. Povolenie na vstup a kľúč od rampy
vydáva predseda urbáru proti podpisu a to v odôvodnených prípadoch.
Gáter: Realizácia rámovej píly – gátra začala v roku 1996 po dlhých prieťahoch pri schvaľovaní
projektovej dokumentácie, vyňatí z PPP a vybavení stavebného povolenia. Samotná výstavba bola
začatá až v jeseni 1996.
Technické zabezpečenie realizovala Drevoindustria Žilina, ktorá v priebehu mesiaca január l996 až
marec l997 kompletizovala osadenie a dorábala niektoré komponenty, ktoré neboli dobré.
Gáter bol spustený v apríli l997 a začal sa porez s väčšími, či menšími problémami. Jednak osádka
ešte nebola dostatočne skúsená a samotné vedenie prevádzky nevedelo , ako sa bude samotný gáter
držať. Postupom času sa situácia vylepšovala a aj denný výkon sa zvyšoval a práca naberala na tempe.
Už v priebehu jesene dosahoval normovaný denný výkon, t. j. 5 – 15 m3 guľatiny, podľa hrúbky
rezaných výrezov.
Je pravdou, že v priebehu roka bol gáter niekoľkokrát odstavený pre poruchu, lebo materiál vyrábaný
na Ukrajine nedosahuje tú kvalitu, ako u nás. Museli sa povymieňať niektoré pohyblivé komponenty,
čo promptne zabezpečoval p. Michal Synák, ako živnostník, ktorý bol ochotný kedykoľvek a v čo
najkratšom čase gáter uviesť do prevádzky.
Keď zoberieme nákupnú cenu gátra (300.000,– Sk) a opravy vykonané v priebehu uplynulého
obdobia od uvedenia do skúšobnej prevádzky ďalšie náklady predstavujú (200000,– Sk),teda náklady
celkom predstavujú 500.000,– Sk, čo je o polovicu menej, ako cena gátra našej resp. českej výroby,
kde sa ceny pohybujú od 1000000,– Sk a viac.
V súčasnom období je prevádzka gátra bezproblémová, Práca prebieha normálne bez závad, v svojich
technických parametroch.
Z valného zhromaždenia konaného dňa 13. 04. 1997 vyplynuli pre výbor tieto úlohy:
1. Vykonať predaj guľatiny a reziva pre odberateľov v čo najvýhodnejších cenách.
2. Všetkým členom urbáru dodržiavať schválené stanovy a podľa nich sa riadiť. U pasívnych
členov uplatňovať krátenie podielovej mzdy na konci roka. Krátiť sa podielová mzda nebude
vtedy, ak bude jedna účasť na niektorej akcii poriadanej výborom Urbárskej obce.

3. Zabezpečiť finančné zdroje k dokončeniu cesty Jedľovina – Zadná Kopa a ďalšie finančné
prostriedky k zalesneniu Pažíť. Cesta je ukončená a skolaudovaná na 100% s dotovaná
štátom. Tiež rekonštrukcia Pažíť sa robila len do výšky poskytnutej dotácie. Úloha je splnená.
4. Mat neustály kontakt s funkcionármi Okresného úradu v Žiline pre vrátenie
poľnohospodárskej pôdy, ktorá nám bola zobratá v roku 1950. V prvom rade požadovať
vrátenie pôdy zabratej pod výstavbu Vodného diela Žilina.
5. Na nezodpovedané diskusné príspevky výbor odpovie písomne do 30 dní od konania valného
zhromaždenia. Písomne odpovedali pani Cvachovej Magde a p. Irene Chalupjanskej.
Zo správy dozornej rady prednesenej na Valnom zhromaždení vyplynuli tieto opatrenia:
1. Doporučuje predsedovi a výboru Urbárskej obce prijať účinné opatrenia na zvýšenie zisku,
cestou znižovania nákladov. Každé zasadnutie výboru sa zaoberalo ekonomickými otázkami
znižovania nákladov, čo sa nám aj podarilo. Kde plánované náklady za minulý rok sme
nedočerpali na 97,4% a plánované výnosy sme prekročili na 103,8%.
2. Doporučujeme predsedovi a výboru, aby vynaložili maximálne úsilie na efektívne dokončenie
a sprevádzkovanie investičnej akcie Gáter. Úloha je splnená.
3. Ukladá predsedovi a výboru, aby zabezpečili vrátenie poľnohospodárskej pôdy. Úloha je
splnená. Podarilo sa dosiahnuť vrátenie 162,6 ha čo je 68,4%, to je maximum, čo je nám štát
ochotný vrátiť pri súčasnej právnej legislatíve.
V minulosti sa konali valné zhromaždenia dvakrát do roka, jarné a jesenné. Ak si dobre pamätáte, tak
prvé Valné zhromaždenie v roku 1995, nebolo uznášania schopné, nebolo riadne, ale mimoriadne,
nakoľko sme sa zišli len na 38% členov. Keďže väčšina spoločností, spolkov, akciových spoločností
apod. robí valné zhromaždenie členov iba raz v roku, rozhodli sme sa aj my a vy ste súhlasili, robiť
Valné zhromaždenie jedenkrát v roku a to na jar.
Zistili sme aj čas to ukázal, že schádzať sa jedenkrát do roka postačí, kde sa zhodnotí uplynulý rok
a schvália sa plány na ďalší rok, tak ako to robíme teraz.
Rok 1997 hodnotím ako rok pracovnej aktivity ,širokej a intenzívnej investičnej a ostatnej činnosti.
Dokončili sme jednu cestu, chceme začať v spolupráci s urbárom Nezbudská Lúčka rekonštrukciu
cesty v Hradskom. Jedná sa o opravu starej cesty, ktorá je poškodená po vlaňajších záplavách.
Chceme pokračovať vo výstavbe Urbárskej píly a to postavením prístrešku, oplotenia a zakúpením
ďalších potrebných strojov na prevádzku, či už zrovnávačku, skracovačku a pod.
Cestu budeme budovať zasa len zo štátnej dotácie a výstavbu píly z peňazí za Vodné dielo Žilina.
Predpokladané škody povodňami v lete 1997 na majetku Urbáru sa odhadujú na 1 550 000,– Sk.
Uvedené škody boli nahlásené na Okresným úrad – Odbor civilnej ochrany obyvateľstva v Žiline.
Vrátenie poľnohospodárskej pôdy od štátu:
Po niekoľkoročných, opakovaných snahách a enormnom vypätí síl od 26. 6. 1992 sme konečne dostali
dňa 21. 10. 1997 rozhodnutie Okresného úradu v Žiline, odbor PPLH o vrátení pôdy, ktorá nám bola
odňatá v roku 1950 podľa Zákona 81/1949 Zb. Vrátená nám bola však iba časť pôdy v rozsahu
68,405%, zvyšok ostal pôvodnému užívateľovi, t. j. Roľníckemu družstvu. Ide o tú časť pozemkov,
ktorá pripadá na neoživené podiely bývalých členov/nezvestných a pod. súčasťou pozemkov
vrátených sú aj pozemky zabraté pod výstavbu Vodného diela Žilina. Funkcionári nášho Urbáru
v spolupráci s ostatnými členmi Slovenského spoločenstva urbárov sa dožadovali zmeny Zákona č.
229/91 Zb., no bezvýsledne a to tak na NR SR, ako aj u zodpovedných politických a ústavných
činiteľov. Intervencie boli zatiaľ bezvýsledné, .
V priebehu druhého polroka sa vyasfaltovala časť dvora, a priestor pred budovou urbárskeho spolku.
Celková hodnota diela je 117000,– Sk.
Súdne spory:
Ako sme vás informovali v č. 3/1996, súdny spor o časť porastu Bôrie s dedičmi po JUDr. Hložnom je
prerušený od pojednania – od jari 1996.
Druhý spor o lesný majetok Lipovec- Vreštiaky s Urbárom Nededza rozhodol Okresný súd v Žiline
dňa 8. 10. 1996, v rozpore s preukázanou dokumentáciou /doklady z užívania spoločného majetku
našimi predchodcami, aj z odovzdania lesa v 50-tych rokoch štátnym lesom sme odovzdali/, záhadne
v náš neprospech. Výbor na svojom zasadnutí 13. 11. 1996 prijal uznesenie, v presvedčení o svojej
pravde, odvolať sa na Krajský súd, proti nespravodlivému rozsudku.

Ten rozhodol 23. 9. 1997 znova tak isto, ako Okresný súd. Podľa priebehu súdneho konania v prvom
i druhom prípade sme dospeli k vážnemu podozreniu o zaujatosti rozhodovania nestranných súdov
vzhľadom na to, že s procesným konaním sú spojené finančné výlohy. Stojíme pre rozhodnutím, ako
ďalej, či pokračovať v obhajobe našich práv prípustnou formou v súlade s platnými právnymi
normami, k čomu je potrebné vyjadrenie členov Urbáru na VZ. Rozsudok sme zatiaľ neobdržali.
Zalesnenie nelesných plôch:
Náš Urbár vlastní za Pažiťami parcely č. 1157 a 1159, ktoré sa tiahnu od Rechtorového jarku
k Pažitiam a od Radinového k Dúbrave a Bôrom. Tieto parcele sú už mnohé roky zarastené tŕním
a nie je z nich žiadny osoh. V pozemkovej knihe sú vedené ako pasienok, ale už dávno sa tu nič
nepáslo.
Výbor Urbáru sa rozhodol uvedené plochy zúrodniť. Dal požiadavku na Okresný úrad, odbor PPLH
v Žiline na zmenu kultúry na uvedených parcelách o výmere 18 ha. Okresný úrad našej požiadavke
vyhovel. Následne požiadal urbár Lesoprojekt Žilina o vypracovanie projektovej dokumentácie pre
zalesnenie uvedenej plochy. Projekt nám promptne vypracovali a po jeho obdržaní sme vypracovali
žiadosť na dotáciu od MP-SR v Bratislave. Žiadosť bola odstúpená s doporučením na Lesnícky
výskumný ústav do Zvolena.
V tomto roku sa nám podarilo zrealizovať práce na uvedenom projekte tak, že sme vysadili 12,87 ha
stromčekov a pripravili plochu 250 ha na výsadbu pre II. etapu. Príprava plochy obsahuje výrub
krovia a nežiaducich drevín, čo je úžasne pracné, nakoľko krovie je nepriechodné a terén značne
svahovitý, čo znemožňuje prácu s mechanizáciou. Možné je použiť iba malú mechanizáciu, čiže ručnú
prácu.
Výbor, ktorý pracuje v tomto období, je povinný splniť dve etapy z uvedeného projektu a tá III. počká
na novozvolený výbor v roku 1999. ak sa podarí tento projekt naplniť bez restov, náš Urbár získa
pekný kus novej zalesnenej plochy, ktorá sa zapíše do lesného vlastníctva.
Športový klub
Futbalový oddiel:
Jarné kolo ročníka l996/l997 sa začalo 30. 3. l997. Prvý zápas odohralo naše mužstvo v Konskej, kde
prehralo 2:0 a v Krásňanoch prehrali l:0. Zlepšenie nastalo po výhre nad Kuneradom na domácej pôde
s ktorým sme vyhrali 2:l. V Divinke naše mužstvo vyhralo l:2, doma s Rajcom 5:0 a v Brodne sme
získali body výhrou l:2. Doma sme prehrali s Trnovým 0:l, avšak v Závodí sme vyhrali l:3.V ďalších
zápasoch sme hrali Varín - Hrabové 4:0, Bytčica - Varín l:l, Zádubnie - Varín l:3 a Varín - Rosina 2:0.
Po skončení celého ročníka súťaže sme skončili v oblastnej futbalovej súťaži na treťom mieste za
prvou Bytčicou a druhými Krasňanmi. V rámci reorganizácie sme sa dostali do V. futbalovej ligy
skupiny A. Dorast hrajúci v II. triede okresnej súťaže skončil na deviatom mieste z l2-tich klubov.
Žiaci hrajúci v I. triede okresnej súťaže medzi l4-timi klubmi obsadili 6-te miesto a mladší žiaci
hrajúci v II. triede skončili štvrtom mieste.
Do vyššej súťaže sme vstupovali zo zámerom udržať sa v V. lige skupiny A, získať čo najširšie
poznatky o nastávajúcich súperoch. V ročníku l997/l998 mal tréner k dispozícii týchto hráčov:
Zimen Tibor a Sobola Peter - brankári, Nemček Miroslav, Zimen Igor, Androvič Daniel, Cvacho
Slavomír, Szoke P., Ondruš Pavol, Prekop Pavol, Šepeš Ladislav, Horecký Rudolf, Orlinský Milan,
Androvič Peter, Vrábel P., Ružička Dušan, Cvacho V., Zaťko M., Sekerka M., Gaššo V. a Mravec M.
Súťaž jesenného kola sa začala l7. 8. l997 s nasledovnými výsledkami:
Svrčinovec - Varín 3:2,Varín - Nová Bystrica 6:l, Korňa - Varín 2:l, Varín - Skalité 4:2, Krasňany Varín 4:2, Varín - Raková 0:0, Dolný Hričov - Varín 2:0, Varín - Lietavská Lúčka 2:l, Stará Bystrica
- Varín l:l, Varín - Strečno 0:l, Teplička - Varín 2:0, Bytčica - Varín 2:0, Varín Turzovka 2:0, Jesenné
kolo sa skončilo 9. 11. 1997 so l4-timi bodmi na 2. mieste so skóre 20:2l. Počas jesene boli v našom
mužstve viaceré zranenia. Jedno z vážnejších bolo u hráča Orlinského v zápase so Strečnom, ktorý
viac nenastúpil a musel sa podrobiť operácii.

Zo staršej histórie obce
Z histórie Telovýchovnej jednoty vo Varíne:
Po kedysi dobre prosperujúcom spolku Telovýchovnej jednoty Orla vo Varíne sa nám nezachovali
žiadne písomné správy. Pravdepodobne boli zničené pri prechode frontu, počas druhej svetovej vojny.
Čím teda môžeme hodnoverne dokumentovať jeho činnosť? Zachovala sa spolková zástava, fotografie
členov spolku ako divadelných ochotníkov a informácie, ktoré podávajú niekoľkí, dodnes žijúci,
bývalí členovia telovýchovnej jednoty.
Po skončení prvej svetovej vojny, za pontifikátu pápeža Leva XIII. Bolo snahou a úsilím vedenia
katolíckej cirkvi aktivizovať katolíkov, najmä katolícku mládež k ušľachtilým činnostiam
v náboženskom živote, podľa vzoru Tomáša Akvinského. To znamená väčšmi zainteresovať laikov do
cirkevnej správy. Takouto ustanovizňou popri iných mal byť aj spolok Jednoty Orla.
Prvá zmienka o vzniku spolku prišla zo Slovenska, kde hnutie založil v roku 1909 Slovinec Dr. Ján
Krenk a dal mu meno Orol. Na území novovzniknutej ČSR bola Jednota Orla založená v Olomouci,
na Slovensku v Malackách, ktorú založili františkánski pátri Kopáč a Mattoška. V Ružomberku sa
zaslúžil o založenie spolku Andrej Hlinka v Novom Meste nad Váhom a v Trnave kaplán Raška.
Potom vznikalo na Slovensku týždenne aj 10 – 15 novozaložených jednôt. Plamene orolskej osvety sa
šírili po celej krajine. V novozaložených jednotách sa uskutočňovali verejné, kultúrne a telovýchovné
vystúpenia. Zdrojom informácií boli aj pútnické miesta a orolské zlety.
V tomto období sa v Čechách rozšíril telovýchovný spolok Sokol, ktorý našiel aj na Slovensku
prívržencov, ale pre väčšinu Slovákov bol neprijateľným pre jeho ateistické zameranie. V období
čechizácie bolo snahou jej aktivistov potláčať na Slovensku orolské hnutie. Na príkaz Prahy bola
zrušená Slovenská krajinská rada, ktorá organizovala činnosť Orla. Ústredie v Prahe malo riadiť
priamo župy a Jednoty.
Proti tomuto nariadeniu sa prvý postavil Andrej Hlinka. Vyhlásil, že namiesto zrušenej Krajinskej
rady sa budú v župách Jednoty Orla riadiť podľa pokynov časopisu Slovenský orol, ktorý vtedy
redigoval v Bratislave žijúci ThDr. PhDr. Mons. Alexej Izakovič. Zomrel koncom roku 1995 vo veku
85 rokov.
V medzivojnovom období sa konali Krajinské telovýchovné zjazdy každých 5 rokov. V roku 1928
v Bratislave, v roku 1933 v Nitre a v roku 1938 v Žiline. Ku koncu medzivojnového obdobia nastali
v organizáciách spory, nové zásahy Prahy a v decembri v roku 1938 Telovýchovná jednota Orla na
Slovensku zanikla.
O založenie Jednoty Orla vo Varíne sa zaslúžil schopný organizátor, varínsky občan Gustáv Hrehor,
železničný zamestnanec, syn učiteľa organistu v Belej .Záujem o členstvo v spolku zo strany varínskej
mládeže bol veľký. Nebolo treba nikoho presviedčať a nahovárať. Na ustanovujúcej schôdzi za
prítomnosti mládeže a tiež predstavenstva obce bol za predsedu Jednoty Orla zvolený miestny
duchovný Ignác Adamík.
Nevyhnutné financie pre účinkovanie spolku, ako registrácia, priestory pre spolkovú činnosť,
zakúpenie zástavy, tiež krokov pre reprezentačné účely a ďalšie potreby získali z dobrovoľných
finančných príspevkov od predstavenstva obce, farského úradu a mnohých miestnych občanov.
Rovnošata pozostávala z krátkeho kabáta olemovaného šnúrami, ktorý sa nosil prehodený cez pravé
plece a zopnutý sponou na ľavom ramene, potom nohavice alebo sukňa z tej istej šedo hnedej vlnenej
látky ako kabát, čiapka – loďka s veľkým orlím perom nad čelom.
Posvätenie zakúpenej orolskej zástavy v roku 1921 sa konalo v miestnom kostole za účasti vyslaných
delegátov Jednôt Orla z okolitých i vzdialenejších miest, kňazov z blízkych farností a obyvateľov
Varína.
Na zástave bola pripevnená široká stuha, na ktorej bolo zlatými písmenami vyšité orolské heslo:
„Verne Bohu až do smrti zotrváme!“ Po posvätení zástavy podľa zaužívaných zvykov boli na jej
drevenú žrď pribíjané kovové štítky s mapami organizácií aj jednotlivcov, ktorí určitým obnosom
peňazí prispeli na podporu novovytvoreného spolku. Štítky sa ukladali na žrdi do radu pribíjané
samotnými darcami.
Orolská zástava sa zachovala vďaka p. Emilovi Cvachovi, ktorý ju zabudnutú objavil a uschoval.

Činnosť členov varínskej Jednoty Orla sa zamerala hlavne na dve oblasti, a to na telovýchovu
a ochotnícke divadelníctvo. Telovýchova mala za cieľ združovať mládež, pestovať u nej ušľachtilé
činnosti, pod heslom: V zdravom tele zdravý duch. Chlapci a dievčatá boli rozdelení podľa veku do
kategórií žiakov a dorastencov. Jednotlivé oddiely mali svojich cvičiteľov. Schádzali sa v neďalekej
sále na Kamenci v letnom období za priaznivého počasia aj na ihrisku pri Váhu.
Telocvičné náradie sa postupne nadobúdalo, keď bola postavená nová priestranná sála s javiskom, ako
prístavba k hostincu Ďurčovec, realizovaná novým majiteľom Františkom Bučkom, pravdepodobne
v rokoch 1923-24. cez letné obdobia sa viackrát konali na ihrisku nedeľné telovýchovné odpoludnia,
kde vystupovali žiaci i dorastenci s nacvičenými skladbami, súťažnými hrami a pretekali v rôznych
športových disciplínach.
Vždy pred takouto akciou išiel sprievod cvičencov s cvičiteľmi, oblečení boli do predpísaných
cvičných úborov, cez námestie a varínske ulice, na čele sprievodu niekoľko jazdcov na koňoch
v orolských rovnošatách, koniec sprievodu tvorili hudobníci a za nimi, ako sa hovorí, všetko, čo malo
zdravé nohy. Všetci smerovali k ihrisku. Tieto nedeľné telocvičné vystúpenia občania veľmi radi
navštevovali.
Bohatá tradícia ochotníckeho divadelníctva na Slovensku našla svoje miesto aj vo varínskej Jednote
Orla. Jeho členovia boli skutočne obetaví nadšenci, ktorí dlhé hodiny venovali nácviku divadelných
hier s historickým a zábavno-poučným obsahom. Nácvik a predstavenia divadelných hier sa spočiatku
konali za veľmi skromných podmienok. V budove Kamenice, kde v neveľkej sále bolo postavené aj
javisko. Miestnosť obsahovala asi sto miest na sedenie, čo bolo pre veľký záujem o divadelné hry zo
strany občanov veľmi málo. Riešenie sa našlo. Jednotlivé hry mali niekoľko repríz. Podmienky sa
zlepšili po výstavbe už spomínanej novej sály s javiskom a šatňami pre hercov, pri hostinci Ďurčovec.
Podľa divadelných cvičných knižiek, ktoré sa zachovali z tohto obdobia, hrávali sa hry od Ferka
Urbánka, ktoré mali u obecenstva veľký úspech. Boli to napríklad: Kamenný chodníček, Sen o šťastí,
Skrotená divoška, Škriatok, stratený život a od Jána Chalupku Kocúrkovo, od Aloisa Jiráska Otec
a hry iných známych autorov.
Na kamenickom javisku na zadnej stene ostala ešte dlhé roky maľba, ktorá znázorňovala more
a morské pobrežie s palmami, ako kulisa k najobľúbenejšej divadelnej hre s názvom Gróf Monte
Christo.
K významným udalostiam počas jestvovania Jednoty Orla vo Varíne treba spomenúť aspoň tri:
1./ návšteva ružomberského farára dôstojného pána Andreja Hlinku (táto návšteva spôsobila veľký
ohlas a nadšenie občanov)
2./ účasť členov Jednoty Orla na Pribinových oslavách v Nitre 13. – 15. augusta 1933, ktoré sa konali
pri príležitosti 1100. výročia posvätenia prvého kresťanského kostola na Slovensku, známeho ako
„Pribinov kostol“ na Nitrianskom hrade
3./ účasť žiakov a dorastencov, chlapcov a dievčat varínskej Jednoty Orla na celoslovenskom
orolskom zlete v roku 1938 v Žiline – Bytčici, kde vystupovali spoločne s ostatnými cvičencami
Havária lietadla vo Varíne v roku l927:
Bol pondelok 22.augusta l927. V tento deň sa uskutočňovalo letecké cvičenie , vo vzdušných
priestoroch od leteckej základne v Dolnom Hričove smerom na Kraľovany, ponad pohorie Malej
Fatry. Obyvatelia Varína boli obecným úradom o cvičení informovaní. V odpoludňajších hodinách ,
keď sa letecké cvičenie chýlilo ku koncu, jedno z lietadiel dostalo vážnu poruchu. Pilot, ktorý bol v
lietadle sám, zbadal , že je zle ale pokúšal sa počas letu chybu napraviť. Keď sa mu to nepodarilo
hľadal vhodné miesto na núdzové pristátie. Letel veľmi nízko nad zemou, v priestoroch poľa za
humnami. Mnohí ľudia, dospelí i deti z najbližšieho okolia sa zbehli na Záhumnie, pozorovali lietadlo
a jeho let považovali za lúčenie sa pilota, mávali rukami plní nadšenia a neuvedomili si, že
nebezpečenstvo číha na ich životy. Pilot ešte v poslednej chvíli sa naklonil z kabíny lietadla a rázne
ukazoval rukou, aby sa vzdialili. No účinok bol práve opačný. Diváci nepochopili výstrahu pilota a
nesnažili sa uniknúť nebezpečenstvu. Keď sa lietadlo rútilo priamo na nich až vtedy pochopili
situáciu, mnohí sa pohádzali na zem a preto ich lietadlo nezasiahlo, čím si zachránili životy. Tragický
koniec pozorovania lietadla stál tri životy obyvateľov Varína. Na následky zranenia zomrelo l4. ročné
dievča, jeho trojročná sestrička a 42 ročná matka siedmich detí.

Lietadlo zostalo na poli v blízkosti Hoštákovho domu, ktorý v tom čase ako jediný stál na lokalite
Záhumnie. Pilot nanajvýš rozčúlený vystúpil z lietadla, schytil koženú ušianku z hlavy a v
bezmocnosti ju hodil na zem. Vytýkal okolostojacim, že neuposlúchli jeho výstrahu. aby sa vzdialili.
Bolo to však veľké nedorozumenie. Ďalšie osoby s väčšími i menšími zraneniami boli odvezené na
ošetrenie. No vzácne tri životy sa už nepodarilo zachrániť. Tí ktorí vyviazli pri havárii bez zranenia,
boli šokovania dlhí čas sa nevedeli z prežitej situácie spamäta.

